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Lukket punkt - Erstatning for fejlagtig vejledning 
Sagsnr. i ESDH: 22/25669 

Beslutningskompetence:  Kommunalbestyrelsen_2 

Politisk sagsgang 
Natur-, Miljø-, og Planudvalget indstiller 

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé 
I to konkrete spildevandssager har administrationen givet upræcise påbud i forbindelse med 
spildevandshåndtering. Konsekvensen af de upræcise påbud har været, at borgerne har 
etableret spildevandsløsninger, der ikke var nødvendige for at efterkomme påbuddet. Det 
vurderes, at kommunen er erstatningsansvarlig i forhold til de udgifter, der har været til 
etablering af spildevandsløsningerne. Administrationen indstiller, at kommunen godtgør 
borgernes udgifter til etablering af spildevandsanlæggene. 

Indstilling 
Direktøren indstiller, at 

• Bornholms Regionskommune erstatter borgernes tab på 24.404,38 kr. til etablering af 
spildevandsløsninger svarende til de afholdte udgifter. 

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-11-2022 
Anbefales.  

 

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 16-11-2022 
Anbefales. 

 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-11-2022 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Sagsforløb 

Der er tale om en ejendom med to boliger, hvor både spildevand og regnvand ledes til den 
samme kloakledning. Da kloakledningen leder alt indhold (både spildevand og regnvand) til et 
nærliggende vandløb og ikke et rensningsanlæg, er der i spildevandsplanen truffet beslutning 
om, at der skal ske separering af spildevand og regnvand. Forsyningsvirksomheden har 
etableret ny kloakledning til afledning af spildevandet.  
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For at sikre at omkobling af spildevand og regnvand foretages, sender Natur og Miljø i oktober 
2021 et varsel og i januar 2022 et påbud, der beskriver forholdet. Relevante uddrag af 
påbuddet findes i det vedlagte Bilag 1, hvor det uddybes hvori uklarhederne består. 

 

Påbuddet er upræcist formuleret og det står ikke klart for borgerne, hvad der skal til for at 
opfylde påbuddet. Dette er ligeledes uddybet i Bilag 1. 

 

Der har i forbindelse med varsling og påbud været dialog mellem Natur og Miljø og borgerne. 
Der er i denne dialog ikke sket opklaring af det uklare påbud. Det har ført til at borgerne har 
etableret løsninger til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning), som ikke var nødvendige for 
at efterkomme påbuddet. 

Påbuddet er derfor ikke efterkommet og borgerne har stadig udgiften til korrekt omkobling af 
spildevand. 

 

Erstatningsansvar 

I forbindelse med færdigmeldingen af de udførte LAR-løsninger bliver Natur og Miljø 
opmærksomme på at påbuddene har været upræcise og kontakter kommunens interne 
juridiske afdeling for en vurdering af om fejlen er erstatningspådragende.  

 

Juridisk service vurderer, at fejlen er erstatningspådragende og denne vurdering bekræftes af 
en uvildig ekstern advokat.  

 

Der er i vurderingen lagt særligt vægt på, at der har været dialog mellem Natur og Miljø og 
borgerne i forbindelse med varsling og udstedelse af påbud, hvor der havde været mulighed 
for at rette op på fejlen uden dette er sket. Og at det er en konsekvens af denne dialog, at 
LAR-løsningerne er blevet etableret. 

 

Erstatningen svarer til det tab der er lidt ved etablering af LAR-løsningerne, der ikke var 
nødvendige for at efterkomme påbuddet. 

 

Opfølgning 

Natur og Miljø har afholdt møder med de berørte borgere og beklaget forløbet, da det blev 
fastslået at påbud og vejledning havde været mangelfulde og ført til etablering af 
spildevandsvandsanlæg, der ikke var nødvendige for at efterkomme påbuddet. 

 

Der blev på møderne orienteret om det mulige erstatningsansvar for kommunen og at Natur 
og Miljø ville indstille at tab i forbindelse med etablering af LAR-løsninger skulle godtgøres. 

Økonomiske konsekvenser 
Bornholms Regionskommune får en udgift på 24.404,38 kr. til betaling af godtgørelse for det 
lidte tab.  

 

Beløbet udredes indenfor eksisterende budget på bevilling 52 for Natur og Miljø.  
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BILAG: 

1 - 6541977 Lukket Bilag 1 - Uddrag af varsel og påbud (159072/22) (H) 
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