
Bilag 2: Afgrænsningsnotat for Blå plan 

 

 

Hovedemne Handling Konsekvens Indvirkning Vurderes 

i miljørap-

porten 

Renseanlæg Ødis renseanlæg 

nedlægges 

Spildevandet pumpes 

til Vamdrup rensean-

læg. 

Ødis renseanlæg og 

Vamdrup Renseanlæg 

udleder ikke til det 

samme vandløbssy-

stem. 

 

Uddybning med flyt-

ning af vandmængder 

til andet vandløbssy-

stem. 

 

Måske. 

 Trappendal rensean-

læg nedlægges 

Spildevandet pumpes 

til Centralrenseanlæg-

get i Agtrup. 

Spildevandet tilledes 

centralrenseanlægget 

via Sdr. Bjert forrense-

anlæg. 

 

Begge renseanlæg ud-

leder til Lillebælt, og 

det vurderes derfor 

ikke at have en væ-

sentlig indvirkning på 

Lillebælt.  

Nej. 

Renovering og 

sanering af 

kloaksystemet 

Separatkloakering Adskillelse af regn- og 

spildevand hvorved 

antallet af overløb til 

vandløb reduceres.  

 

Vandløbene skånes 

for overløb med uren-

set spildevand, og det 

forventes at resultere i 

en bedre vandløbskva-

litet. 

 

Ja på et 

overordnet 

niveau. 

 Etablering af sparre-

bassiner i fællesklo-

aksystemet 

Etablering af underjor-

disk bassin til opbeva-

ring af regn- og spilde-

vand reducerer stuv-

ning på terræn eller 

overløb til recipient. 

Vandløbene skånes 

for overløb med uren-

set spildevand, og det 

forventes at resultere i 

en bedre vandløbskva-

litet. Desuden undgås 

overløb af urenset spil-

devand til terræn. Uhy-

giejniske forhold i for-

Ja på et 

overordnet 

niveau. 



bindelse med over-

svømmelse af urenset 

spildevand undgås 

 

 Semiseparering Der lægges en regn-

vandsledning ved si-

den af den eksiste-

rende fælleskloakled-

ning til at tage tagned-

løb, vej- og overflade-

vand. 

Vandløbene skånes 

for overløb med uren-

set spildevand, og det 

forventes at resultere i 

en bedre vandløbskva-

litet. Desuden undgås 

overløb af urenset spil-

devand til terræn. Uhy-

giejniske forhold i for-

bindelse med over-

svømmelse af urenset 

spildevand undgås. 

 

Ja på et 

overordnet 

niveau. 

LAR og klima-

tilpasning 

Regnbede 

Grønne tage 

Rekreative tiltag 

Afkobling af regn-

vand etc. 

Håndtering af regn-

vand på egen grund 

og fællesarealer for at 

undgå oversvømmelse 

af de stigende regn-

vandsmængder. 

 

Aflastning af kloaksy-

stem.  

Reduktion af spilde-

vandsafgiften. 

Ja på et 

overordnet 

niveau. 

Strategisk rot-

tebekæmpelse 

Begrænsning af rot-

tebestanden. 

Kloaksystemet er ikke 

så belastet af rottebe-

standen og omfanget 

af skader forårsaget af 

rotter begrænses.  

 

Ind- og udsivning af 

uønsket vand begræn-

ses. 

Ja på et 

overordnet 

niveau. 

Strategisk fejl-

tilslutningssøg-

ning 

Søgning af fejlkoblin-

ger. 

Urenset spildevand le-

des til kloaksystemet 

og regnvand til reci-

pienten. 

Vandløbene skånes 

for urenset spildevand, 

og det forventes at re-

sultere i en bedre 

vandløbskvalitet. 

 

Ja. 

Afviklingsplan 

for spilde-

vandsholdige 

overløb til Kol-

ding Fjord 

Fælleskloakering 

Sparrebassiner 

Ekstra spildevands-

ledning til Agtrup. 

 

Reduktion af spilde-

vandsholdige overløb. 

Fjorden skånes for 

urenset spildevand, og 

det forventes at resul-

tere i en bedre bade-

vandskvalitet. 

 

Ja. 



Forbedret spil-

devandsrens-

ning i det åbne 

land 

Kloakering 

Pilerenseanlæg 

Minirenseanlæg 

Samletank 

Beplantet filteranlæg 

Biologisk sandfilter 

Rodzoneanlæg 

Spildevandet renses, 

og det rensede spilde-

vand udledes til reci-

pienterne. 

Vandløb og fjorden 

skånes for urenset 

spildevand, og det for-

ventes at resultere i en 

bedre vandkvalitet. 

Ja på et 

overordnet 

niveau. 

Lokalplanlæg-

ning 

Fastlæggelse af be-

fæstelsesgrader 

Håndtering af regn-

vand, da dette nedsi-

ves i højere grad. 

Oversvømmelser af 

regnvand undgås, og 

kloaksystemet skånes 

desuden for større 

regnvandsmængder. 

 

Ja på et 

overordnet 

plan. 

Energi Udnyttelse af ener-

gien fra spildevandet 

Udnyttelse af ener-

gien i slam 

Etablering af Blue-

Grid. 

Der produceres mere 

energi end der forbru-

ges. Der skal være fo-

kus på aftagning af det 

overskydende energi. 

Intelligent styring af 

spildevandsledninger. 

Nedsættelse af CO2-

udledning. 

Ja på et 

overordnet 

niveau. 

 


