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AFVISNING AF KLAGE over påbud om kloaktilslutning af beboelsesejendom i Horsens Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, jf. § 91, stk. 1.1
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over
Horsens Kommunes afgørelse af 9. oktober 2019 om påbud om kloaktilslutning på ejendommen Lundumhedevej 105, 8700 Horsens.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 18. oktober 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsesadressaten. Klager har henholdsvis den 24. oktober
2019, den 25. oktober 2019 og den 26. oktober 2019 indsendt supplerende bemærkninger til klagen.
Klager har navnlig anført, at han er stærkt utilfreds med forløbet omkring
spildevandstilkoblingen, herunder særligt dialogen med forsyningsselskabet. Klager føler sig ikke hørt eller inddraget i beslutningsprocessen.
Det fremgår videre af klagen, at forsyningsvirksomheden har ødelagt en
opkørsel på klagers ejendom.
2. Sagens oplysninger
Horsens Byråd har på et møde den 28. august 2012 vedtaget Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Klagers ejendom er i spildevandsplanen planlagt kloakeret i forbindelse med forbedret spildevandsrensning.4
På baggrund af spildevandsplanen har Horsens Kommune den 9. oktober
2019 truffet afgørelse om påbud om tilslutning af spildevand fra ejendommen beliggende Lundumhedevej 105, 8700 Horsens til det spildevandstik, som er fremført til grunden.
Det fremgår af afgørelsen, at klager har tilslutningspligt, da ejendommen
er beliggende i et område, hvor hovedkloakledningen nu er færdigetableret, og der er ført kloakstik frem til grunden.
Afgørelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4,
og det fremgår af afgørelsens klagevejledning, at påbuddet ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens §
28, stk. 4.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen,
hvor bl.a. kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber fastlægges.
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, at tilladelse til tilslutning til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg meddeles af
kommunalbestyrelsen.
Det følger endvidere af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgræn-
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sen, og at det er kommunalbestyrelsen, der afgør, hvornår den fysiske
tilslutning skal være gennemført.
Spørgsmålet om, hvilke ejendomme, der skal være omfattet af tilslutningsretten og tilslutningspligten, afgøres af kommunalbestyrelsen gennem den afgrænsning af kloakeringsoplande, der finder sted som led i
spildevandsplanlægningen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32.
Som led i administrationen af spildevandsplanen har kommunalbestyrelsen kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt en ejendom kan opnå
hel eller delvis fritagelse for tilslutningspligten, det vil sige hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet.
Betingelserne for en sådan hel eller delvis udtræden af et spildevandsforsyningsselskab fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 16, stk. 1 og 2.5
Efter § 16, stk. 3, skal det indføres i en spildevandsplan, når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af spildevandsforsyningsselskabet.
Der er ikke i spildevandsbekendtgørelsen fastsat særlige regler om klageadgang i forhold til bekendtgørelsens § 16, og det er derfor miljøbeskyttelseslovens regler om klageadgang i forhold til spildevandsplanlægningen, der finder anvendelse.
Det følger af miljøbeskyttelsesloven § 32, stk. 3, at kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Det samme gælder afgørelser vedrørende tilslutningspligten efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.
Dette indebærer, at der ikke er klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet i forhold til Horsens Kommunes påbud af 9. oktober 2019 om
kloaktilslutning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.
Endelighedsbestemmelsen afskærer ikke det kommunale tilsyn fra at efterprøve afgørelsens lovlighed, jf. kommunestyrelseslovens § 48.6
3.2 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 3.
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Bekendtgørelse nr. 951 af 13. september 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyt-

telseslovens kapital 3 og 4.
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Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse.
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3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over
Horsens Kommunes afgørelse af 9. oktober 2019 om påbud om kloaktilslutning på ejendommen Lundumhedevej 105, 8700 Horsens.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Horsens Kommune (Spildevand, sagsnr. 06.01.15-K08-70-19) samt for klageren via klageportalen.
Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.
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