
Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-04 - Styrke borgernes mulighed for at bidrage til klimatilpas-

ning 

Politikområde:................. Klimapolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget 15. juni 2020, sag nr. 23 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr.: .......................... 21399983 

E-mail: ........................... aklin@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Byrådet godkendte den 28. august 2017 et tillæg til gældende spildevandsplan, hvor der gives 

de planlægningsmæssige rammer for, at borgere inden for de fælleskloakerede områder kan 

søge kommunen om selv at håndtere (oftest nedsive) 50%, 75% eller 100% af ejendommens 

regnvand og dermed få mulighed for at søge BlueKolding om en tilsvarende tilbagebetaling af 

regnvandstilslutningsbidraget. Denne mulighed er blevet indarbejdet i spildevandsplanen Blå 

Plan Kolding, som blev vedtaget af Byrådet den 18. december 2018. 

Den oprindelige beslutning om at lave et tillæg til spildevandsplanen som muliggjorde udtræ-

den fra kloak efter model 1 – Mulighed for individuel udtræden i hele kommunen – blev truffet 

af Miljøudvalget den 2. maj 2017, sag nr. 1. 3 øvrige og mindre ressourcetunge modeller blev 

beskrevet. Ved sagens behandling var der et politisk ønske om at give mulighed til alle fælles-

kloakerede områder, uanset forvaltningens anbefaling af, at de administrative konsekvenser af 

en sådan bred mulighed ikke kunne vurderes på forhånd. Det blev politisk tilkendegivet, at 

man ville følge udviklingen i sagsmængden. 

Flere og flere nye udstykninger og byggemodninger bygger på, eller har elementer af lokal 

regnvandshåndtering i sig. Det er derfor ikke kun borgernes ansøgninger om at udtræde fra 

spildevandsforsyningens regnvandssystem, som resulterer i sagsbehandling, men også nye ud-

stykninger sager, hvor regnvandet ønskes håndteret lokalt. 

By- og Udviklingsforvaltningens opgørelse viser, at omfanget af ansøgninger, der skal behand-

les, fra starten af 2018 og frem til nu er stigende og oppe på et niveau, hvor der anvendes ca. 

1 årsværk på behandlingen. Dette før, der er indløbet ansøgninger fra Vamdrup, hvor der må 

forventes et stort antal ansøgninger i 2020 og årene efter i forbindelse med kloakrenoveringen 

i den ældre del af byen. Det forventes i sig selv at kræve ca. 1 årsværk de næste år.  

Det store omfang af arbejdet med disse LAR-ansøgninger, forsinker pt. i betydelig grad arbej-

det med de øvrige lovpligtige opgaver på spildevandsområdet, som har måttet nedprioriteres; 

spildvandstilladelser, som medfører forsinkelse af kloakrenoveringsprojekter, lovliggørelser, 

henvendelser af forskellige karakter osv. 



 

Med udgangspunkt i Borgens Centrum er det er vigtigt med en grundig sagsbehandling af an-

søgningerne om udtræden fra regnvandssystemet. Borgeren kan nemlig ikke fortryde, når 

først der er sket tilbagebetaling, da forsyningsselskabet skal have et økonomisk incitament til 

at genoptage et aftaleforhold, hvilket sjældent vil være tilfældet. Et andet element er, at det 

skal sikres, at den lokale regnvandshåndtering ikke giver risiko for problemer for naboen. 

Der søges derfor om foreløbigt 1 årsværk til at håndtere disse opgaver med tilladelser til ned-

sivning. 

 


