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DANMARKS 
MILJØKLYNGE

Vision
Danske virksomheder skal være 
verdensførende inden for miljøområdet

Mission
CLEAN er Danmarks miljøklynge, som 
binder virksomheder, forsyninger, 
videninstitutioner og det offentlige 
sammen om markedsdreven grøn 
innovation i Danmark og internationalt



Dagens program
• Kl. 13.00-13.10 Velkomst og kort præsentation af 

NEPTUN-projektet v. CLEAN, Lotte Lindgaard 
Andersen

• Kl. 13.10-13.50 Hvad er LAR ved større bygninger, 
og hvordan planlægges LAR samt merværdier ved 
LAR? v. Peter Bassø Duus og Rikke Høy Eskedal, 
WSP

• Kl. 13.50-14.35 Projektering og dimensionering af 
LAR-anlæg samt ”hvad skal du være opmærksom 
på” v. Tommy V. Petersen, Learnmark

• Kl. 14.35-14.45 Pause – Biobreak

• Kl. 14.45-15.10 Erfaringer fra Tyskland med LAR –
bemærk indlægget er på engelsk v. , Prof. Dr. 
Carsten Dierkes, FBR

• Kl. 15.10 -15.35 Kommunens rolle ved LAR, 
herunder nedsivningstilladelser v. Bjarne 
Rasmussen, Middelfart Kommune

• Kl. 15.35-15.50 Spildevandsselskabets rolle ved 
LAR, herunder tilbagebetaling af 
kloaktilslutningsbidrag for regnvand v. Trine Dam 
Larsen/Pia Ravskjær Rasmussen, BlueKolding

• Kl. 15.50- 15.55 Det videre arbejde med LAR og 
mulighed for tilmelding til seminar nr. 2 om konkret 
planlægning og projektering af egne LAR-anlæg v. 
Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

• Kl. 16.00 Tak for i dag v. CLEAN



Introduktion til NEPTUN
Dansk/ Tysk

Interreg 5a projekt
Varighed 1.3.2020-31.5.2023 

Programregion: Region Syddanmark, Slesvig-Holsten, Region Sjælland
Leadpartner: CLEAN 



12 PARTNERE OG 10 NETVÆRKSPARTNERE
VAND OG 

SPILDEVANDS-
SELSKABER

• Fredericia 
Spildevand

• Bluekolding
………………….
• TBZ Flensburg
• Sønderborg Forsyning

KNOWLEDGE 
INSTITUTIONS

• SDU, 
Odense/Kolding

• AAU, Esbjerg
• Kiel Universitet
• Learnmark
………………………

PROBLEM EJERE

• Region 
Syddanmark

• Flensburg 
kommune

• Kreis 
Nordfriesland

• Middelfart 
kommune

………………………
• Region Sjælland
• Kreis Schleswig-

Flensburg
• DHSV Südwesthörn-

Bongsiel
• DHSV Eiderstedt

KLYNGE OG 
NETVÆRKSSORGA

NISATION

• CLEAN
• GreenTechCenter
……………………….
• IHK Flensborg

Trade chamber
• Maritimes cluster
• FBR - Fachvereinigung 

Betreibs- und 
Regenwasser

• WFG -
Wirtschaftsförderungsg
esellschaft des Kreises 
Rendsburg Eckernfôrde



FORMÅL MED NEPTUN

• Fremme innovation og udvikling af nye 
vand- og klimatilpasnings-løsninger 
gennem innovationssamarbejder på tværs 
af den dansk-tyske grænse

• Fremme vækstpotentialet for  
vandvirksomheder ved at fokusere på 
hvad problemejere efterspørger og 
facilitere matchmaking

• Knytte udbud og efterspørgsel sammen 
gennem tilbud om demo, test og 
synliggørelse

Technology push

Technology 
demand

Demo and 
test



MÅL I NEPTUN PROJEKTET
Delmål 1: Fremme innovation og potentiale for vækst i 
vandvirksomheder i respect for problemejernes udfordringer

• 10 grænseoverskridende innovationssamarbejder og 
• 8 prototyper udviklet

Delmål 2: Støtte efterspørgsel efter nye løsninger og sikre
modstandsdygtighed overfor klimaforandringer i programområdet

• 2 OPI-samarbejder igangsat
• Viden om vandteknologi løsninger delt på Living Labs
• Lighthouses of Competence etableret i Tyskland og Danmark
• Skitseprojekter
• 1 paradigma for seminarer omkring klimatilpasning for store 

bygningsejere



Nye kunder i både
Danmark og Tyskland

Udvidelse af netværk i
grænseregionen

Udvikling af  
prototyper

Adgang til
ekspertviden

Idéudvikling og nye 
tekniske løsninger

Nye eksportmuligheder
og vækst



EFTERSPØRGSEL VERSUS 
INNOVATIONSSAMARBEJDER

Fælles D-DK challenges Innovation projekter 1. runde Mulige ansøgninger 2. runde
Forståelse og håndtering af stigende
grundvand/faldende grundvand

1. Faldende grundvandsniveau ved 
vandværker

Behov for bedre varselssystemer og modeller 2. ”Early Warning” af 
oversvømmelser

Mangel på robuste sensorer og droner til at 
monitorere vandkvalitet og vandniveau

• Brug af sensorer and droner i relation til
klimatilpasning

Mangel på effektive teknologier og valide data til at 
håndtere og varsle stigende vandflow I byer og 
afløbssystemer

3. Overløb
4. Fejltilslutninger

• Model-baseret optimering af 
afløbssystemer

Ressource effektive spildevandsanlæg 5. Kulstof og P-genanvendelse • Fjernelse af mikroplast/mikro-stoffer ved
vortex-cyclon separation

Mangel på metoder til innovativ kyst beskyttelse 
ved stigende havvandsstand

• Automatisk pumpekontrol ved diger og 
afløb

Behov for genbrug af sekundavand i industrielle 
symbioser i områder med vandmangel

• Industrielle vandsymbioser i betonindustri 
eller vandforbrugende erhverv

• Deadline 5. okt. – step 1
• Deadline 15. nov. – step 2



Tak for opmærksomheden !

Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

lla@cleancluster.dk

+45 2422 9228

mailto:lla@cleancluster.dk


LAR ved større bygninger / bebyggelser
Hvordan planlægges LAR

Merværdi ved LAR

Vision og realiteterne

Rikke Høy Eskedal
Landskabsarkitekt

DGNB-konsulent
45 23 65 04 01 

rikke.eskedal@wsp.com

Oktober2021

mailto:rikke.eskedal@wsp.com


Rikke Høy Eskedal
Landskabsarkitekt
Specialist
DGNB Konsulent
Klimatilpasning & Byudvikling

Ansat i orbicon/WSP 2013

Fagområder:

• Landskabsprojekter med fokus på design 
i forhold til vandhåndtering på overfladen

• Projektering og udbud af tværfaglige 
landskabsprojekter

• Kontrahering 

• Fagtilsyn og byggeledelse 



Hvordan planlægges LAR?

• WSP´s tilgang til vandhåndtering

• Planlægning af LAR

• Merværdi ind i projekterne.

• Projekteksempler (Ny og eks. bebyggelse)

• FN´s verdensmål

• Sundhed

• Regnvand som ressource og til leg



Tilgang til vandhåndtering
Screening

Screening og planlægningsgrundlag

• Geologi og jordbundsforhold
• Grundvandsforhold
• Forureninger
• Nedsivningstest og 

grundvandspejlinger
• Recipienter

• Terrænanalyser:  Danmarks Digtale 
højdemodel - Scalgo 



Tilgang til vandhåndtering
Scalgo-live online værktøj til terrænanalyser

Scalgo-live online værktøj til terrænanalyser



Tilgang til vandhåndtering
Mål – rammer - principper

Baseret på screening og planlægningsgrundlag 
tilgås vandhåndteringskoncepterne med en fast 
struktur:

• Mål og vision for vandhåndtering 
(udledning, servicemål, byrumsoplevelse)

• Rammer                                                                                
(hydrauliske afgrænsninger, plangrundlag)

• Principper for vandhåndtering 
(forsinkelse, nedsivning, rensning)

• Overordnet struktur for vandhåndtering        
(strømningsveje, fyldningshieraki, hvorhen)

• Design og projektering
(anlægstyper, anlægsstørrelse, anlægsteknik)

• Udførelse/drift



Vandhåndtering – Mål og Vision

Hvilke mål / visioner skal sættes og evt. hvilken 
prioritering er der? 

Hydrualikeren og landskabsarkitekten har både 
forskellige og samstemmende fokus/mål f.eks: 

• Hverdagsregn skal afledes forsinket og indgå 
rekreativt i bydelen.

• Hverdagsregn må ikke være til gene

• Skybrudsregn skal håndteres på terræn og ikke 
udgøre en skade på bygninger

• Regnvand fra veje skal renses før udledning til evt. 
recipient.

• Regnvandet skal indgå som et synligt rekreativt 
element i bydelens æstetiske udtryk

• Dobbeltfunktion. Anlæg der håndterer regnvand 
skal også være brugbar når der ikke håndteres 
vand. 

Visionen for vandhåndtering i IrmaByen har fra start været 

”Regnvandet skal være en synlig del af byens DNA”

Visionen skal alle ”mindes om” igen og igen  - Det er et fælles 

mål og ansvar. Dialog med bygherre, kommune, andre 

rådgivere og udførende - hvorfor er det vigtigt.



Vandhåndtering - Rammer

Hvilke begrænsninger/friheder er gældende:

• Er der drikkevandsintereser i området

• Hvordan er grundvandet står det relativt  og 
er jorden er uegnet til nedsivning

• Har området en en høj befæstelsesgrad og 
kan den reduceres 

• Terrænet fladt/skrånende/kuperet... 

• Er der nærtliggende naturlige recipienter

• Krav om reduceret afledning fra området 
på  ( 0,5 l/s/ha - 35 l/s/ha)

• Lokalplan/designmanual



Vandhåndtering - Principper

Hvilke redskaber anvender vi fra værktøjskassen 
(principper for vandhåndtering) :

• Håndtering af både hverdagsregn (T5) og 
skybrud (T100)

• Hverdags- og skybrudsregn følger samme 
struktur hvis muligt

• Regnvand fra vejarealer og tagflader holdes 
adskilt ved hverdagsregn.

• Forsinkelsesanlæg (nedsivning) med droslet 
afløb til ny/seperat regnvandssystem – en 
fremtidssikring. 

• Mange små eller færre større anlæg som 
princip, hvor der evt. skal diferencieres mellem 
fællesarealer og byggefelter. 

Eksempel på princip for vandhåndtering på veje



For internal use 
only

Vandhåndteringskoncepter
Merværdi
Transport – magasinering/nedsivning



Vandhåndteringskoncepter – transport
Vejprofiler og større fællesrum

Grå elementer Grønne elementer



Vandhåndteringskoncepter – transport
Tæt bebyggelse og gårdrum

Grå elementer Grønne elementer



Vandhåndteringskoncepter - magasinering
Vejprofiler og større fællesrum

Grå elementer Grønne elementer



Vandhåndteringskoncepter - magasinering
Tæt bebyggelse og gårdrum

Grå elementer Grønne elementer



Projekt-eksempler
Afkobling - nedsivning
Drosling - forsinkelse
Regnvand til anvendelse



Kildeparken/Kildevænget – Eksisterende bebyggelse
Afkobling af regnvand - nedsivning

Klassisk almen boligbebyggelse med 
store grønne plæner, busketter og 
parkeringsarealer 

Medfinansieringsprojekt – samarbejde 
mellem forsyning og boligselskab

Anlægget er udført i 2016



Kildeparken/Kildevænget
Grønne plæner – varieret landskab

• Kildeparken: 71.400 m² 

• Kildevænget: 78.000 m²

• Kommunal vejareal: 11.500 m² 

Fordeling på kommunale veje
• 4.800 m² afkoblet med permeabel 

belægning (asfalt)

• 6.700 m² afkoblet med omkobling 
mellem vinter/sommer

• Afkoblet befæstet areal 84%



Kildeparken/Kildevænget
Merværdi

• Værdien ligger i øget servicemål, 
multifunktionalitet og samtidighed.

• Tænk diversitet i vandhåndteringen

• Vandhåndtering er ikke ”enten eller”, 
men ”både og”. 

• Samtidighed-Synergi-Samtænkning

• Driften efterfølgende afhænger af 
løsningerne og modellen. 







Irmabyen – Ny bebyggelse
Overordnet struktur

Regnvandet skal styres gennem byen 
på overfladen ”synligt vand”

• Minimumsfald på vejene
• Terrænbindinger – tårnet, skel
• Byen er terrænreguleret med 

fald mod ”slutrecipient”
• Vandskel som deler IrmaByen

i flere minde oplande. 
• Byggefelternes håndtering 

fastsættes

I Masterplanen var planlagt enkelte 
forsinkelsesområder, men ikke 
”vandveje” på terræn.  
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Aerial photo 2014 Aerial photo 2016 Aerial photo 2019

IrmaByen - ny bydel



Samlet strategi for vandhåndtering

En klar/simpel strategi som bygherre 
kan forstå, videreformidle og 
implementere.

• Vejareler – byggefelter – fællesarealer 
• Samlet strategi for hverdagsregn
• Strategi for ekstremregn

• Notat for hvert byggefelt i forhold til 
vandhåndtering

• Opgørelser af  volumener for hhv. T5 
og T100.

• Der holdes møde med køber for hvert 
enkelt byggefelt hvis de finder det 
nødvendigt.



IrmaByen – transport
Vejprofiler og større fællesrum



IrmaByen – magasinering
Vejprofiler og parkeringsareal
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IrmaByen - Magasinering
Den urbane del - fælles byrum



IrmaByen – transport og magasinering
Byggefelterne





Fremtidens Gårdhave - Straussvej
København SV

Klassisk københavns 
gårdanlæg med klima-
tilpasning og biologisk 
rensning af regnvand  

• Kan tilbageholde 
ekstreme skybrud

• Forsinker regnvand

• Renser regnvand til leg.

• Uført med  
genbrugsmaterialer



Fremtidens Gårdhave - Straussvej
København SV

Klimakanten er nerven i gårdhavens 
vandcirkulation og er samtidig gårdhavens 
gennemgående møbel og legeplads.

Regnvandet cirkuleres igennem et kalklag 
under græsplænen og i søen, som renser 
vandet til en kvalitet, så gårdhavens 
beboere kan lege med vandet og soppe i 
det. 



FG Straussvej – Regnvand til leg
Rekreativt anvendelse



FG Straussvej – Regnvand til leg
Rekreativt anvendelse

Gårdhavens åbne vandspejl 
og mange forskellige træer 
og planter understøtter 
fødekæden ved at tiltrække 
insekter, fugle og måske fisk 
eller padder. 





FN´s Verdensmål
Brug dem aktivt som planlæningsredskab

Flere kommuner og bygherre har specifikke 
verdensmål i deres strategi

• Der er flere oplagte verdensmål 

• Udvælg nogle enkelte og dyk ned i disse

• De kan være pejlemærker for prioritering



Verdensmål med Mylius og DGNB 
Online dialogværktøj og bæredygtighedscertificering

Mylius viser hvilke mål der prioriteres og arbejdes med. 
Ovenfor eksempel fra evaluering af værebrobassinet

FN’s 17 Verdensmål kan, hvis man angriber det rigtigt, 
være en døråbner til en mere bæredygtig fremtid. Men 
det kan være svært at gå fra vision til handling. 

Online dialogværktøj der understøtter arbejdet med 
verdenmålene. link

https://www.wsp.com/da-DK/search-results#q=mylius


FN´s Verdensmål
Eksempel på pejlemærker og focus områder

Klimaneutralitet

• Materialevalg 
Bærende konstruktion og 
anlæg i træ
Genbrug af mursten/beton

• Energiforbrug
Naturlig ventilation i atrium
Solceller til lokal energi 
produktion

• Robusthed
Design for adskillelse 
Sikre fleksibel anvendelse

Cirkularitet

• Råvarer
Lokal madproduktion - nyttehaver
Kompostering af haveaffald

• Vandforbrug
Lokal opsamling af regnvand
Lokal rensning og genanvendelse

• Affald
Maksimer udnyttelse, minimer 
affald
Optimering i byggeproces
Plads til sortering efter 10 
fraktioner

Sundhed

• Komfort
Gode dagslysforhold på opholdsareler
Behagelig akustik mellem bygninger
Skyggefulde steder 

• Naturkontakt
Plads til grønne rekreative friarealer
Grønne facader og tage med ophold
Visuel kontakt til begrønning og 
udemiljø

• Mødesteder til fællesskaber

• Bevægelse
Let at vælge et sundt og aktivt 
hverdagsliv 
Tryghed for bløde trafikanter



Udfordringer

• At implementere vandhåndtering 
på overfladen når det ikke er tænkt 
ind fra start i planlægningen.

• At få alle grunderejere med, hvis der 
arbejdes på tværs af skel.

• At holde fast i visionen når det bliver 
svært og koster penge.

• Persongalleri hele vejen i processen

• Fra vision til virkelighed – et langt 
sejt træk – men belønningen 
kommer. 



Vigtige pointer

• Samtidighed-Synergi-samtænkning

• At få ekstra kapacitet i planlæg-
ningen, projektering, så det er 
muligt at tilpasse i byggeprocessen.

• Det skal sikres en fælles forståelse 
for styring af regnvand på terræn for 
alle grundejere. Det kræver løbende 
dialog.

• Den tekniske inovation finder og 
sted i krydsfeltet mellem forskellige 
specialister. 



Spørgsmål?

Rikke Høy Eskedal
Landskabsarkitekt

Linnés Allé 2, 2630 Taastrup

+45 23 65 04 01 
rikke.eskedal@wsp.com

Tilmeding til ekskursion
Peter Bassø Duus 

peter.duus@wsp.com
wsp.com

Haraldsminde

mailto:rikke.eskedal@wsp.com
mailto:peter.duus@wsp.com


PROJEKTERING OG DIMENSIONERING AF 
LAR-ANLÆG - ”HVAD SKAL DU VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ?”

Lea Hjelholt og Tommy V. Petersen, Learnmark



Inden man beslutter sig for at arbejde med 
LAR – er her nogle gode råd

• Teknik
• Arkitektur
• Proces



TEKNIK :
Vi laver LAR af klima- eller kloakmæssige årsager, derfor er teknikken 
absolut vigtig. Fungerer det ikke giver det ikke mening.

Teknikken består bla. af:

• Viden om lokale forudsætninger
– Jordbund
– Grundvand
– Nedsivningsforhold
– Forurening 

Desuden dybtgående og professionelt kendskab til:
• Vandmængder og kapacitet 
• Hydrauliske løsninger 
• Anlægsarbejder og kloakarbejder



Jordbund

Hvordan er nedsivningsevnen? 



Grundvand



Grundvand



Nedsivningsforhold



Forurening 



Processen er vigtigt, fordi man her har muligheden for at forklare hvad 
der skal ske, udbrede forståelse for, hvad et LAR-projekt indebærer og 
sætte rammerne for, hvordan dette skal opnås blandt de involverede 
deltagere
Disse omfatter bla. følgende: 

• Bygherre (forsyning, kommune, privat) 
• Brugerne, herunder borgere generelt 
• Driftspersonale 
Og det indebærer: 
• Forståelse for budget og økonomi 
• Klare demokratiske spilleregler

PROCES
Proces



Arkitekturen er vidtrækkende og omfatter meget bredt i LAR-
sammenhæng.

Det giver mening at sige, at arkitekturen er den merværdi vi skal stræbe 
efter når vi planlægger og udfører et LAR-anlæg, f.eks.:

• Indpasning i det eksisterende bymiljø og i stedets karakter – og 
grundlæggende tilføje noget nyt til stedet.

• Skabe nye grønne merværdier som natur og biodiversitet.

ARKITEKTUR



Myte 1 : De særlige LAR planter
Der finders lister med specielle LAR 
planter som skal bruges i LAR anlæg

Myte 2 : Super planter
Planter til LAR skal kunne stå 
både meget tørt og meget vådt



Se omkring i nærområdet



Den største trussel mod biodiversitet er 
levesteder - Mange arters levesteder er 
forsvundet eller forsvinder, det påvirker arternes 
bestande, genetiske diversitet og eksistens

Ikke-hjemmehørende invasive arter og 
klimaforandringer er de næststørste 
trusler mod biodiversiteten

Små spredte naturområder betyder generelt, 
at mange dyr og planter får sværere ved at 
udvikle og formere sig på tværs af levesteder



Dimensionering af LAR 

www. laridanmark.dk







Serieforbundne anlæg



Serieforbundne anlæg



Serieforbundne anlæg

Permeabel 
belægning Regnbed



Afstandskrav 



Projektering Udfrl

Drift og Vedligehold 



Projektering Udførsel Drift

Men det alligevel ofte galt 







Local handling of rainwater
in Germany 



Rainwater -
rising problem or important 

resource?



Heavy rain events caused by climate change
Local flash floods

Quelle: www.welt.de
Quelle: www.zeit.de



Exception? Not really!

Quelle: dpa/cul



Record breaking rain events
Worldwide data

Lehmann et al. 2015



Water shortage
The other side of the coin

Quelle: www.welt.deQuelle: www.welt.de



Climatic water balance for Germany
Forecast until 2050

2001 - 2030 2041 - 2050

Source: Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 2013 



Rainwater re-use
Substitution of drinking water

Irrigation

Toilet flushing

Laundry

Cleaning



Rainwater tank
Filter
Calmed inlet
Floating pump intake
Overflow siphon
Rainwater manager

Infiltration facility

Toilet
Washing machine
Cleaning

Irrigation

Installation



Car wash Watering

Extinguishing wateradiabatic cooling Process water

Washing machines, toilets

Areas of application



Tank materials

Mall GmbH

Otto Graf GmbH

concrete plastics



Rainwater filters

Offset In tank filters Underground filters



Accessories

Calmed inlet Overflow siphon Floating pump intake



Rainwater manager

Wilo MMD Wisy



Re-fill of the tank with drinking water 

The drinking water must be 
separated from the rainwater by a 
"free outlet" to prevent rainwater 
from flowing back into the drinking 
water installation. The distance 
between the incoming drinking water 
pipe and the max. possible water 
level on the rainwater side is defined 
as follows: H ≥ 2 x d (inlet of the 
drinking water pipe), but at least 20 
mm.

Drinking water installation

Air gap

Rainwater system

> 20 mm (2xID)



EN 16941-1 und E DIN 1989-100



Combination of detention and re-use
Detention cistern

Quelle: www.finger-beton.de

Detention volume

Storage volume

Flow regulator









Quelle: www.rikutec.de



fbr Vision
Paradigm shift

Non-potable water systems

• Shall become part of the infrastructure in the future.
• Cisterns are to be mandatory in new development areas.
• New buildings should be prepared for service water and rainwater as standard.
• Funding programs are to be set up.
• Grey water should be re-used (process water, energy). 

Aims

• Reduction of local flooding.
• Reduction of damage caused by heavy rainfall.
• Safeguarding of drinking water resources.
• Energy saving, reduction of CO2 emissions.
• Integration into the smart city.



Vielen Dank!



Kommunens rolle ved LAR –
herunder nedsivningstilladelse



• Afkobling af regnvand - kommunes rolle

• Case: Skovgades Plejehjem

• Case: Boligforeningen Constantia



Kommunens rolle

• Tilbagebetaling: Ved 100 % afkobling

• Beløbet der tilbagebetales er p.t. 25.875 kr. 

• Kapacitetsproblemer i fællesledningerne 

• Mange overløb af opspædet spildevand

• Ansøgningsskema fra Middelfart Spildevand 



Nedsivningstilladelse og afstandskrav

Lovgivning:
• Miljøbeskyttelsesloven
• Spildevandsbekendtgørelsen

Øvrig vejledning:
• DS440 -> DS 415
• SBI 185 (afløbsinstallationer)
• Vejledninger (fx Rørcenter-anvisning 016)
• LAR i Danmark





Dispensationer

Hvor kan der gives dispensationer?

• Fx ud til åben mark 

• Stort fald væk fra bygningen

• Ingen kælder



Digitale ansøgninger
• BOM: Byg og Miljø

Krav om ansøgning i BOM? Nej, ikke endnu

• Ansøgningsskemaer på hjemmesiden

• Ansøgningsskemaer: 
Nedsivningsanlæg for regnvand
Erklæring fra autoriseret mester

• Ring gerne for hjælp og vejledning



Færdigmelding og BBR

Hvilke krav har vi til færdigmelding? 
• Færdigmeldingsblanket
• Kortbilag
Kort på kommunens hjemmeside

Hvad betyder det at have den korrekte BBR 
kode?
• Ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
• Ved salg af hus



Store bygningsejere:
• Skovgades Plejehjem - KlimaHaven
• Boligforeningen Constantia



KlimaHaven



Fakta

• Kommunens største plejehjem: ca. 1,1 ha
• ca. 4.000 m2 bygninger (tagflader) 
• ca. 2.000 m2 parkeringspladser og indkørsler 

(asfalt og fliser)
• Dimensioneret til hverdagsregnen 

T=0,2 (5 årlige overløb) 
• Klimafaktor: 1,35 
• Regnvandet ledes til nedsivningsgrøfter, 

græslavninger og regnbede 







• Indsæt før billede





Billedet kan ikke vises.

















Boligforeningen Constantia



Fakta

• Kommunens største boligforening: ca. 0,8 ha
• ca. 2.500 m2 bygninger (tagflader) 
• ca. 1.600 m2 parkeringspladser og indkørsler (asfalt og 

fliser)
• Regnbede/bassiner til tagarealer: 5 års hændelse 

(T=5) Klimafaktor 1,25
• Faskine/wadi til parkering: Dimensioneret til 

hverdagsregn. T=0,2 (5 årlige overløb) Klimafaktor 1,3
• Regnvandet ledes til bassiner/regnbede, faskiner og 

græslavninger (wadier)  



Vandets vej





































S P I L D E V A N D S S E L S K A B E T S  R O L L E  

V E D  L A R
1 4 .  O K T O B E R  2 0 2 1



Spildevandsselskabets rolle ved LAR

• Vi har en forsyningsforpligtigelse – serviceniveau 
skal overholdes!

• LAR - forsinkelse eller frakobling – kan være et 
alternativ til større kloakker

• LAR kan medvirke til, at vi håndterer og renser 
mindre overfladevand

• Hvis forsyningen har en gevinst ved LAR, kan vi 
bidrage økonomisk ved f.eks. tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag



Praksis ved udtræden for regnvand og 
tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

• Praksis ved udtræden for regnvand er med baggrund i 
Spildevandsbekendtgørelsen og i Spildevandsbetalingsloven

• For almindelige boliger i Kolding (primært fælleskloakerede områder):
1. Ansøgning ved kommunen om nedsivningstilladelse OG udtræden for 

kloakfællesskabet for regnvand

2. Koordinering mellem kommune og forsyning

3. Grundejer ansøger BlueKolding om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand 
(max. 40 % af samlet tilslutningsbidrag)

4. Tilladelse fra kommunen til alternativ håndtering af tag- og overfladevand, 
nedsivningstilladelse, gives til grundejer

5. Grundejer fremsender færdigmelding og som-udført tegning

6. Kommunen melder tilladelse til udtræden for kloakfællesskabet

7. BlueKolding tinglyser at der udtrædes for kloakfællesskabet for regnvand - først 
derefter tilbagebetales tilslutningsbidraget



Tilbagebetaling ved en boligforening

• Tilbagebetalingen ved større bygninger beregnes i forhold til det aktuelle 
befæstede areal, der afleder regnvand til BlueKoldings kloaksystem

• Vi anvender en beregningsmetoden som er udarbejdet i samarbejde 
med vores revisor

• Et eksempel er en boligforening i Kolding

• Opgørelse af matriklens areal på 12.000 m² og antal boliger på 17, for at beregne 
tidligere opkrævet tilslutningsbidrag (regnvand), så vi sikre, at vi ikke udbetaler 
mere, end der er betalt

• 17 boliger á 25.982,5 kr. = 441.702,5 kr. inkl. moms i tilslutningsbidrag i nutidsværdi, 
2020-takst

• Opgørelse af det befæstede areal: 2.440 m²

• Regnmængder om året: 765 mm/år



Tilbagebetaling ved en boligforening

• Vi beregner den sparede drift af vores anlæg, både kloak og renseanlæg, fordi vi 
ikke længere skal modtage regnvand fra boligforeningen

• Vi beregner driften pr. år, og der akkumuleres til 25 år

• Tilbagebetalingen er på 76.736 kr. inkl. moms, der er en del mindre end 
opkrævningen på 441.702,5 kr. inkl. moms, i nutidsværdi



S P Ø R G S M Å L ?



NEXT STEP
Fysisk workshop med store 

bygningsejere 
i Region Syddanmark i Q1 2022

Konkret problemløsning på jeres cases



TAK FOR I DAG!
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