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1. Indledning 
Lokalplanområde 1115-11 (Dollerup Sø Nord) er i Kolding Kommunes spildevandsplan udlagt til separatkloakering. 
Tag- og overfladevand fra den nuværende bebyggelse i området ledes til et regnvandsbassin, som på nuværende 
tidspunkt nedsiver alt tag- og overfladevandet.  
 
I forbindelse med videreudstykning af lokalplanområdets etaper er det nødvendigt at etablere et udløb fra 
regnvandsbassinet til Dollerup Sø, så det rensede tag- og overfladevand kan håndteres, som planlagt i kommunens 
spildevandsplan. Ved etablering af et udløb fra regnvandsbassinet til Dollerup Sø vil udløbsledningen blive ført 
gennem matrikler, der er ejet af private lodsejere.  

2. Baggrund for spildevandsplantillægget 
Dette tillæg nr. 2018-08 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at omfatte 
en ny ledning til udledning af tag- og overfladevand til Dollerup Sø.   
 
Ledningen anlægges i forbindelse med separatkloakering af lokalplanområde 1115-11, Dollerups Sø Nord.  
 
Inden udarbejdelsen af Spildevandsplantillæg 2018-08 er muligheden for en alternativ placering af ledningerne 
undersøgt. Det vurderes, at en alternativ placering vil medføre væsentligt flere ulemper. Den alternative linjeføring 
vil være længere og berøre et større naturområde, hvor der vil skulle udarbejdes nye myndighedstilladelser i forhold 
til naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Den alternative løsning vil desuden være ca. 60 % dyrere at 
anlægge. 

3. Lov- og planlægningsgrundlag 
Tillægget udgør - sammen med den eksisterende spildevandsplan 2018-2025 med tilhørende tillæg - plangrundlaget 
for gennemførelse af etablering af en ny regnvandsledning til udledning af tag- og overfladevand til Dollerup Sø. 
 
Spildevandsplanen relaterer sig til en lang række love og planer. Disse er listet op og beskrevet i Kolding Kommunes 
gældende spildevandsplan, Blå Plan 2018 - 2025. 
 
Spildevandsplantillægget giver det juridiske grundlag til at foretage eventuelle nødvendige arealerhvervelser i 
forbindelse med etablering af ledninger og tekniske installationer 

4. Plan 
Det planlægges, at der etableres en regnvandsledning, som vil lede vandet fra regnvandsbassinet ved 
lokalplanområde 1115-11 vest om Sandvænget og Koralvænget og så langt mod vest som muligt på matriklerne 14i 
og 14m, Nagbøl By, Skanderup og ca. 10 m over matriklen 12a, Nagbøl By, Skanderup til udledningspunktet i 
Dollerup Sø.  
 
Regnvandsledningen etableres som en ø315 pvc-ledning. BlueKolding forventer at bore ledningen gennem det 
beskyttede overdrev, beliggende matrikel 14i, så området ikke påvirkes af gravearbejde. Ledningens trace kan ses på 
nedenstående kort, hvor traceet er markeret med gult. 
 
Den planlagte regnvandsledning vil blive ejet og vedligeholdt af Bluekolding. 
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5. Berørte arealer 
Tillægget berører tre matrikler, med i alt fem matrikelejere. Alle berørte parter i denne sag vil blive hørt særskilt og 
kan komme med bemærkninger i høringsperioden. De berørte matrikler er vedlagt dette tillæg som Bilag 1. 

6. Miljøvurdering af planen 
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 3, stk. 1, skal der 
udarbejdes en miljøvurdering af de planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, 
såfremt det vurderes, at planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. En kommunal spildevandsplan falder 
inden for den type sektorplaner, der umiddelbart skal miljøvurderes efter loven.  
 
Da spildevandsplantillægget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område, skal der kun gennemføres en 
miljøvurdering, hvis tillægget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i forbindelse med 
udarbejdelse af nuværende og tidligere lokalplan for området gennemført en screening for at afdække om dette er 
tilfældet (bilag 2 og 3).  
 
Kolding Kommune vurderer, at de ændrede kloakforhold ikke vil give anledning til en ny miljøscreening.  
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7. Tidsplan 
Politisk behandling af spildevandsplantillægget 

Deadline for dagsordenspunkt til Teknik- og Klimaudvalg forud for offentlig 
høring 

19. august 2021 

Teknik- og Klimaudvalgsmøde 8. september 2021 

Offentlig høring (8 uger) Uge 37- uge 45 

Deadline for dagsordenspunkt til Teknik- og Klimaudvalg efter endt offentlig 
høring 

18. november 2021 

Behandling i Teknik- og Klimaudvalget 8. december 2021 

Endelig vedtagelse i Byrådet  14. december 2021 

 
Udførelse af projektet 
Etablering af ledninger og udløb forventes igangsat når spildevandsplantillægget er vedtaget og de nødvendige 
tilladelser er indhentet.  

8. Økonomi 
De nødvendige anlæg anlægges og drives af forsyningsselskabet BlueKolding.  

9. Behandling og vedtagelse af planen 
Forslaget er endeligt vedtaget i Byrådet d. 14. december 2021.   
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Bilag 1 – Berørte matrikler 
 
Følgende matrikler berøres af tillægget: 
14i, Nagbøl By, Skanderup 
14m, Nagbøl By, Skanderup 
12a, Nagbøl By, Skanderup 
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BILAG 2 – Miljøscreening af lokalplan 1115-11.  

 
 
 
 
 



7 

BILAG 3 – Miljøscreening af Lokalplan 1115-01 
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