
Separering af spildevand og regnvand i Rebæk
1900 - Velkomst og præsentation

v/ Kolding Kommune

1910 - Baggrund for spildevandsplanen og planens proces
v/ Kolding Kommune

1945 - Overordnet projekt og tidsplan
v/ BlueKolding og Sweco

2015 - Spørgsmål 

2030 - Afslutning - kaffe og kage 



Hvorfor skal der gøres noget?

• Spildevand og regnvand ledes i 
dag i samme kloakledning 

• Ved skybrud og store mængder 
regn kan det blandede 
spildevand/regnvand ikke være 
i ledningen, og systemet bryder 
sammen 







• Overløb af spildevand til vandmiljøet 

• Oversvømmelser af kældre og terræn med opspædet spildevand 

• Dårlig badevandskvalitet

Problemet



Formålet

• Reducere risikoen for oversvømmelser af kældre og terræn med 
kloakvand i tilfælde af skybrud

• Reducere udledninger af opspædet spildevand til Kolding Fjord

• Reducere risikoen for sygdomsfremkaldende bakterier ved Rebæk 
Strand

• Reducere energiforbrugende pumpning og behandling af regnvand i 
spildevandssystemet



Hvordan kan problemet løses

• Spildevand og regnvand adskilles i to systemer:

• Den enkelte grundejer kan selv sørge for at håndtere sit tag- og overfladevand 
(f.eks. ved regnvandsfaskiner på grunden) 
BlueKolding tager sig kun af spildevandet inde fra huset (toilet, køkken, bad)

• BlueKolding sørger for at stille to særskilte systemer til rådighed - ét til 
spildevand og ét til tag- og overfladevand



Jordbundsforholdene i området



Vores forslag

• Spildevand og regnvand adskilles i to særskilte 
systemer, hvor BlueKolding tager sig 
af begge dele 

• BlueKolding står for og betaler hele 
anlægsprojektet frem til hver enkelt 
grundgrænse 

• Grundejer sørger for at adskille spildevand og 
regnvand inde på egen grund





Forslag til spildevandsplan

• Høring frem til den 31. august 2016

• Bemærkninger skal indsendes senest den 
31. august 2016 til spildevand@kolding.dk
eller bian@kolding.dk

• Forslag og bemærkninger forelægges 
Byrådet den 31. oktober 2016

• Byrådet træffer beslutning, og planen er 
gældende

mailto:spildevand@kolding.dk


Hvad så?

• BlueKolding går i gang med at 
lave nye ledninger - og sætter to 
stik ind på hver grund (opdeles i 
etaper)

• Berørte grundejere vil løbende 
blive informeret om projektet 
og inddraget, når det er relevant



Hvad skal du som grundejer gøre?

• Når BlueKolding er færdig med deres projekt, skal grundejer sikre, at 
regnvand og spildevand ledes til de nye ledninger/stik
(normalt 6 måneders frist)

• Grundejer får besked fra os, når der skal gøres noget på egen grund













Færdigmelding

• Arbejdet på egen grund skal 
udføres af en autoriseret 
kloakmester

• Når arbejdet er færdigt skal det 
færdigmeldes til Kolding 
Kommune

• Kolding Kommune noterer i BBR, 
at ejendommens forhold er i 
orden, og sagen afsluttes




