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Kommunens spildevandsplan 
Blå Plan 2018-2025: https://blaaplan.kolding.dk/

Politiske fokusområder

Natur- og miljøhensyn
sikre og forbedre vandkvaliteten i fjorde, vandløb, søer 
og kystvande samt sikre god badevandskvalitet i 
kommunens kystvande.

Forsyningssikkerhed
fokus på afledningssikkerhed, serviceniveau, sikring 
mod oversvømmelser samt sundhed for såvel borgere 
som erhverv. 

Klimatilpasning
håndtering af større mængder nedbør og hyppigere 
skybrud.

Gennemsigtighed
åbenhed om planer for renovering, separering og 
andet, som betyder omkostninger for erhverv og 
private husejere.

Energi
fokus på reduktion af energiforbrug ved håndtering af 
spildevand.



Badevand i kommunen
• Analyse af 19 

badevandsstationer i 
højsæsonen (1/6 - 1/9)

• Badning frarådes ved forhøjet 
colibakterier og enterokokker
(tarmbakterier)

• I sommeren 2021 var der 
overskridelser ved Agtrup Vig



Planerne for Agtrup Vig - gennem tiden

2007 – 2013
Området blev indføjet i 
spildevandsplanen på baggrund 
af en embedslægeudtalelse

2012 – 2019
Området blev taget ud pga
omfattende lovpligtige indsatser 
i statens vandområdeplaner

2018 – 2025 
Området blev indføjet i 
spildevandsplanen igen (Blå 
Plan)



Spildevandsindsatser i det åbne land

Hvad er tilbage?

153 ejendomme skal 
have et påbud om 
forbedret rensning (blå 
og gule)

64 ejendomme 
planlægges kloakeret 
med tryksat system 
(røde)



Området ved Agtrupvig 



Overvejelser i forhold til planerne 

• Som udgangspunkt kloakering (jævnfør spildevandsplanen)

MEN 

• Muligvis flere med i kloak end angivet
- ejendomme i tættere bebyggelse lige udenfor området
- ejendomme, som selv ønsker kloak

• Muligvis nogle, der ikke skal kloakeres alligevel
- ejendomme, der ligger relativt langt fra ”alfarvej” 
- ejendomme med et meget lille vandforbrug  



Sommerhuse, enkeltliggende ejendomme mv – lav kort

Overvejelser i forhold til planerne 



Hvad nu? 

- BlueKolding går i gang med at undersøge, om det 
teknisk kan lade gøre at kloakere hver enkelt ejendom 
(beliggenhed, vandforbrug og individuelle forhold)

- Kolding Kommune sørger for eventuel tilretning af 
plangrundlag (måske ny spildevandsplan)

- Herefter kan BlueKolding komme i gang med deres 
kloakprojekt

- De ejendomme, der eventuelt pilles ud af det planlagte 
område, skal have en miljømæssig forsvarlig individuel 
spildevandsløsning (i dialog med Kolding kommune)



Tryksat kloakering

 Der etableres en LPS-pumpestation ved hver ejendom, og spildevandet 
pumpes til kloakforsyningens renseanlæg 

 Den enkelte ejendom sørger for kloakledninger på egen grund frem til LPS-
pumpestationen (autoriseret kloakmester) samt sløjfning af den gamle 
septiktank/ trixtank

 Ejendommen betaler tilslutningsbidrag (engangsbeløb), stikbidrag og 
vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 vand hvert år 

 BlueKolding står for etablering og drift (fra pumpebrønd)



Husk færdigmelding

- Erklæring og tegning fra kloakmester 

- Sløjfning af den gamle bundfældningstank

- Send til spildevand@kolding.dk og evt. 
kontakt@bluekolding.dk

- Kommunen sørger for at tilrette BBR og gemmer 
kloakmestererklæringen i det offentlige Filarkiv



Lokale spildevands-løsningerSpørgsmål?

Kontakt os gerne

Per Bruun, 7979 1495
Birgitte Braae Andresen, 7979 7442

Mail: spildevand@kolding.dk
Telefon: 7979 6999


