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Håndværkersvinget 2 

2970 Hørsholm 

Tlf. 4516 2310 

 

info@horsholmvand.dk 

www.horsholmvand.dk 

 

Kontaktperson 

Jens Carsten Jensen 

Kloakforsyning 

Direkte tlf. 4516 2315 

 

Til Hørsholm Sølaug 

Håndtering af regnvand på egen grund – tilbagebetaling. 

Mulighed for tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag ved håndte-

ring af regnvand på privat matrikel. 

Generelt 

Forhold vedrørende afløbsforhold på private arealer er omfattet af 

byggeloven og derfor generelt underlagt Hørsholm Kommune som 

myndighed.  

Hørsholm Vand varetager opkrævning af tilslutningsbidrag, vandaf-

ledningsbidrag mv.  Forhold om økonomi fremgår overordnet af 

”Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg” og ”Takstblad”, se hjem-

mesiden www.horsholmvand.dk.  

Muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag fremgår af 

punkt 7.1 i ”Betalingsvedtægt for spildevand”. 

Tilbagebetaling af del af tilslutningsbidrag.  

Hørsholm Vand har mulighed for at tilbagebetale 40 % af tilslut-

ningsbidraget til en ejendom, som tidligere har afledt regnvand til 

den offentlige kloak, men som ændrer afløbssystemerne på egen 

grund således, at alt regnvand fra befæstede arealer (arealer med 

fliser, asfalt mv.) og alle tagflader fremadrettet håndteres inde på 

egen grund (f.eks. nedsives).  

Størrelsen af regnvandsbidraget (det som kan tilbagebetales) er 40 

% af et standard tilslutningsbidrag og udgør (jf. takstblad for 2013) 

i alt 23.423,- kr. inkl. moms. Beløbet reguleres årligt. 

Hørsholm Vand vil ikke tilbagebetale til ejendomme, som er belig-

gende i eksisterende separatkloakerede områder eller i områder, 

som i gældende spildevandsplan er angivet som kommende sepa-

ratkloakerede områder.  

Bemærk i den forbindelse, at spildevandsplanen pt. er under revision og be-
handling af kommunalbestyrelsen. Ved tilbagebetaling i områder der er om-
fattet af ændringer i spildevandsplanen – skal anlæg til håndtering af regn-
vand på egen grund skal være er udført og færdigmeldt før den endelige 
vedtagelse af spildevandsplanen af separering i samme område. 

http://www.horsholmvand.dk/
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Proceduren for ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er 

som beskrevet herefter: 

1. Ansøgning om ændringer til afløbssystemerne på grunden 

skal generelt sendes til Hørsholm Kommune som myndighed 

(Hørsholm Kommune, Center for Plan og Miljø, Ådalsparkvej 

2, 2970 Hørsholm eller pom-post@horsholm.dk) 

 

2. Er der ønske om tilbagebetaling af del af tilslutningsbidra-

get, skal ansøgningen samtidigt sendes til Hørsholm Vand 

Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm eller på mail til       

info@horsholmvand.dk. 

 

3. Hørsholm Kommune myndighedsbehandler ansøgningen, 

men kontrollerer ikke, at det fremsendte medfører, at alt 

regnvand fra tage og befæstede områder bliver håndteret 

inde på privat grund.  

 

4. Når afløbsarbejdet er færdigt, færdigmeldes arbejdet til 

Hørsholm Kommune, og kopi heraf fremsendes samtidigt til 

Hørsholm Vand med anmodning om tilbagebetaling af til-

slutningsbidraget samt bankoplysning med reg.-nr. og   

konto-nr. til brug for eventuel tilbagebetaling.  

 

5. Før udbetaling forbeholder Hørsholm Vand sig ret til at kon-

trollere, at regnvand fra tage og de befæstede arealer på 

grunden bliver håndteret inde på den private grund. 

 

Restriktioner 

Hørsholm Vand forbeholder sig ret til at opkræve bidraget igen, 

hvis forholdene for tilbagebetaling ikke opretholdes, og der sker af-

ledning af regnvand til det offentlige system. Enten pga. ændringer 

til det udførte eller ved misligholdelse til en grad, hvor det påvirker 

det eksisterende kloaksystem (f.eks. overløb til offentligt kloaksy-

stem). 
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Særligt 

Kontaktperson vedrørende tilbagebetaling er Jens Carsten Jensen 

fra Hørsholm Vand eller e-mail info@horsholmvand.dk. 

Den endelige beslutning om tilbagebetaling vil først blive truffet af 

Hørsholm Vand, efter at anlægget er færdigmeldt til Hørsholm 

Kommune for afløbssystemet, og Hørsholm Vand ved syn konstate-

rer, at det udførte anlæg medfører, at intet overfladevand fra be-

fæstede arealer afledes til det offentlige system. 

Uanset de anførte hovedprincipper vil der altid ske en konkret vur-

dering af de enkelte sager. Der kan være forskellige særlige forhold 

omkring en ejendom, som gør, at Hørsholm Vand ikke vil tilbagebe-

tale del af tilslutningsbidraget for den konkrete ejendom.  

-    -    - 

NB bemærk, at det meste kloakarbejde på egen grund skal udføres 

af en autoriseret kloakmester og efter nærmere aftale med Kom-

munen.  

NNB bemærk også, at nærværende er specifikt vedrørende tilba-

gebetaling af del af tilslutningsbidraget.  

Selv om det ikke er muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, 

er der dog ikke noget til hinder for at vælge at håndtere regnvan-

det inde på privat grund. Etablering af et afløbssystem, som holder 

alt regnvandet inde på privat grund, kan være en god, miljømæssig 

og billigere løsning for ejendomme, som alligevel skal ændre på de-

res afløbssystemer. F.eks. ejendomme som får påbud om at ændre 

ejendommens afløb fra et fællessystem (med både regn- og spilde-

vand) til et separatsystem, hvor regnvand og spildevand skal afle-

des i to adskilte systemer. 

 

Venlig hilsen 

 

Jens Carsten Jensen 

Kloakforsyning 
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