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SPILDEVANDSUNDERSØGELSER I KOLONUHAVER

INDLEDNING
Nærværende rapport indeholder en beskrivelse af de spildevandsproducerende anlæg i kolonihaverne i
Aalborg Kommune samt en beskrivelse og vurdering af løsninger til spildevandshåndteringen.
I 2008 blev der via Orbicon gennemført en spørgeskemaundersøgelse af spildevandsforholdene i alle
haveforeninger i Aalborg Kommune. Svarprocenten for undersøgelsen var dog forholdsvis lav, og besvarelserne tydede på misforståelser i spørgsmålene.
På baggrund af undersøgelsen udarbejdede Orbicon rapporten ”Aalborg Kommune, Spildevandsforhold i
kolonihaveforeninger” i 2010, som også indeholdt en overordnet oversigt over grundvands- og jordbundsmæssige forhold for et udsnit af kolonihaveområderne. Konklusionerne i rapporten dannede grundlag for,
at Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at spildevandsforholdene skulle belyses yderligere ved at gennemføre tilsyn i kolonihaverne.
I 2011 blev der udført tilsyn i haveforeningerne Dalen, Draget og Fritiden, da de har haver placeret inden
for sikkerhedsafstand på 300 m til en drikkevandsboring. Tilsynene i de 264 haver viste, at der var en
ikke-lovlig håndtering af produceret spildevand fra kommunens kolonihaver. På baggrund af resultatet
blev det politisk besluttet, at der skulle foretages tilsyn i flere haveforeninger, og der skulle foretages en
vurdering af behovet for en generel ændret spildevandshåndtering i kolonihaverne.
Endvidere skulle det undersøges, hvilke former for spildevandsløsninger, der ville kunne anvendes.
I 2013 og 2014 er der på den baggrund foretaget registrering af spildevandsproducerende anlæg og evt.
håndtering af spildevand i et større udsnit af kolonihaverne i kommunen.
Undersøgelsen er foretaget med bidrag fra en række parter: Bestyrelsen for Nordjysk Kreds, bestyrelserne i de enkelte haveforeninger, de enkelte havelejere, Aalborg Universitet, Orbicon samt Aalborg Kommunes Spildevandsmyndighed og Entreprenørenheden.
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Spildevandsforhold
Der findes 26 kolonihaveforeninger med Aalborg Kommune som grundejer, der i alt udgør 2282 haver.
Beliggenheden af kolonihaveforeningerne fremgår af kortet herunder.
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Spildevandsforholdene blev registreret via tilsyn i de enkelte haveforeninger. Samlet set er der udført
tilsyn i 14 haveforeninger, der tilsammen udgør 1456 haver. I 3 haveforeninger blev tilsynene gennemført i
2011, mens tilsyn i yderligere 11 haveforeninger blev foretaget i hhv. 2013 og 2014. Disse 11 haveforeninger
udgør tilsammen 1118 haver.
Det er registreringerne fra disse 11 haveforeninger, der udgør grundlaget for de præsenterede statistikker
i rapporten. By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at data fra disse 1118 haver giver et repræsentativt
billede for alle 2282 haver. I bilag 1 er en nærmere beskrivelse af processen og indholdet i arbejdet forud
for, under og efter tilsynene.
De registrerede forhold fra tilsynene for hhv. 1) spildevandsproduktion 2) typer af spildevandsproducerende installationer samt 3) spildevandshåndtering er angivet i de følgende figurer.
Der er således 12 kolonihaveforeninger, hvor der ikke er udført tilsyn af spildevandsforholdene, og der var
også 7% af de 1118 haver, hvor tilsyn ikke blev gennemført, fordi lejer ikke mødte op.
Ud af de 1118 varslede tilsyn, blev der gennemført tilsyn i 1031 haver i perioden 2013 – 2014. Via de gennemførte tilsyn, blev der registreret spildevandsproduktion i 92 % af tilfældene, mens der ikke var spildeSpildevandsproduktion registreret ved tilsyn vandsproduktion i 8 % af haverne. Dette er illustreret i figur 1.
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Fig. 1: Spildevandsproduktion registreret ved tilsyn - opgjort i %

Figur 2 viser typer af spildevandsproducerende installationer og deres hyppighed. Opgørelsen omfatter 949 haver med spildevandsproduktion.
Som det fremgår af figur 2, er omfanget af
håndvask på 92 % og toiletter på 83 %. Bad
findes i 36 % af de undersøgte kolonihavehuse, mens vaskemaskine og opvaskemaskine
udgør hhv. 6 % og 8 %.
Antallet af vaskemaskiner og opvaskemaskiner er meget forskelligt i foreningerne. I de
fleste foreninger er der få vaskemaskiner og
opvaskemaskiner.

Fig. 2: Opgørelse over spildevandsproducerende installationer,
og hvor hyppigt de optræder i de kolonihaver, hvor der er ført
tilsyn.
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Figur Spildevandshåndtering
3 illustrerer, hvorledes spildevandet
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Fig. 3: Spildevandshåndtering - samlet overblik (%)

Nedsivning/udledning er en samlet betegnelse for forskellige anlæg, hvor gråt og sort spildevand ledes
til et eller flere anlæg, hvorfra det nedsives, samt spildevand der udledes direkte på jorden. Ingen anlæg i
denne kategori kan godkendes af miljømyndigheden.
Nedsivningsanlæggene registreret via tilsynene har været af meget varierende kvalitet, lige som typer af
anvendte materialer har været særdeles forskelligartet. Her sås alt fra støbte lukkede bundfældningstanke med overløb til støbt nedsivningstank og evt. drænrør til gamle hullede olietønder eller plastbeholdere
med borede huller, hvorfra vandet kunne sive ud.
Lukket tank: I kategorien findes primært eksempler på forskellige typer af lukkede tanke som gamle olietønder og diverse plastbeholdere, der ikke lever op til miljølovgivningens krav for spildevandshåndtering.
Anlæggene i denne kategori er ikke lovlige og skal ikke forveksles med samletank.
Denne type anlæg udgjorde i undersøgelsen i alt 12 stk., mens der på tidspunktet for udarbejdelse af
resultaterne var registreret 9 eksempler på typegodkendte samletank tilkoblet af autoriseret kloakmester
og med godkendelse af spildevandsmyndigheden.

Konklusion på udførte tilsyn
De udførte tilsyn dokumenterer, at der er tale om en omfattende grad af spildevandsproduktion, en forholdsvis bred repræsentation af installationer i det samlede billede og omfattende nedsivning/udledning
til ikke godkendte systemer. En lovlig håndtering af det producerede spildevand findes i 1 % af tilfældene
på tidspunktet for udførelse af tilsynene. Hermed håndteres spildevand ulovligt i 99 % af de tilfælde, hvor
der produceres spildevand. Undersøgelsens resultater bekræfter dermed tidligere undersøgelser, der
peger på, at der er behov for at ændre forholdene omkring spildevandshåndtering i Aalborg Kommunes
kolonihaver.
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Potentielle
spildevandsløsninger
I det følgende beskrives mulige løsninger, hvor der udover miljømæssige forhold også er taget højde for
økonomiske og sociale forhold af betydning (f.eks. nedlæggelse af haver). I det indledende analysearbejde
er anvendt viden om:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Haveforeningernes individuelle vandforbrug
Estimerede anlægs- og driftsudgifter
Dialog med Kredsbestyrelsen om praksis i kolonihaverne
Orbicons jordbunds- og grundvandsdata for områderne
Diverse lokale forhold
Administrative hensyn

Aalborg Kommunes Entreprenørenhed samt to repræsentanter fra Spildevandsmyndigheden har løbende
deltaget i analyserne af, hvilke anlæg der vurderes som egnede til håndtering af spildevand i Aalborg Kommunes kolonihaver. I bilag 3 er angivet en gruppering af haveforeningerne i forhold til egnede anlægstyper
ud fra en vurdering af lokale forhold som f.eks. grundvandsstand, drikkevandsboringer m.m.
Lokale forhold spiller en væsentlig rolle for, hvilke anlæg der er egnede. Med udgangspunkt i kolonihavehusenes tætte placering og den begrænsning, der hermed følger for at etablere individuelle anlæg,
koncentreres en del af analysearbejdet på at undersøge fordele og ulemper ved at etablere lokale fællesanlæg. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de anlægstyper, som har indgået i vurderingen.
Nedsivningsanlæg
Det grundlæggende princip i et nedsivningsanlæg er, at spildevandet ledes til en trekammertank, hvor
slammet bundfældes. Den resterende del af vandet ledes videre til sivestrenge. Spildevandet nedsiver
gennem de forekommende jordlag, hvormed spildevandet naturligt renses. Hermed undgås transport
af spildevandet. Afstanden mellem sivedrænene og højeste grundvandsstand bør være 2,5 meter, men i
nogle tilfælde kan en afstand ned til 1 meter accepteres. Anlægget må ikke placeres inden for sikkerhedsafstanden på 300 m til vandindvinding.
Denne anlægstype kræver som udgangspunkt 50 meter mellem hvert anlæg og minimum en afstand på
1-2,5 meter fra anlæggets bund til højeste grundvandsstand.. Dette vil i praksis betyde, at det er nødvendigt at etablere samkørende anlæg i haveforeningerne. Dette forudsætter, at der findes fælles friarealer
i foreningerne. Hvis der pt. ikke er fælles friarealer, kan det nogle steder kræve, at der i forbindelse med
etablering af anlægget inddrages et antal havelodder. Etablering af fællesanlæg vil have en positiv effekt
på udgiftsniveauet.
Pileanlæg
Spildevandet ledes til en bundfældningstank, hvor større partikler bundfældes. Spildevandet ledes herefter videre til selve pileanlægget, hvorfra det via rørsystem fordeles i anlægget. Den første del af denne
proces sker ved pumpning. Fordelersystemet afsluttes i en inspektions- og tømmebrønd. Det tilledte
spildevand, og det regnvand, der falder i anlægget, fordampes via pilenes overflade. Pilene i anlægget
optager en del af spildevandets næringsstoffer og tungmetaller, som fjernes fra anlægget ved høst.
Pileanlæg anlægges typisk med en bund, så der ikke sker nedsivning til undergrunden. Anlægget kræver
derfor forholdsvist stort areal og betragtes derfor ikke som et anlæg, der kan anvendes i bred skala i kolonihaverne, da der vil skulle inddrages et forholdsvist stort antal haver for etableringen. Der vurderes kun
at kunne findes tilstrækkeligt stort friareal i 2-3 foreninger. På grund af dette er der et begrænset fokus
på pileanlæg som en mulig løsning i den videre proces.

-7-

AFRAPPORTERING

Samletank
Samletanken fungerer således, at spildevandet ledes til en lukket tank, hvormed der ikke sker en udledning til det omgivende miljø. Dette betyder, at den samlede mængde spildevand skal afhentes med
slamsuger og fragtes til renseanlæg. En samletank til en kolonihave vil typisk være på 2 – 3 m3. Med en
spildevandsproduktion, der ud fra vandforbrug er estimeret til ca. 10 m3, vil der skulle foretages ca. 4 tømninger pr. kolonihavehus pr. sæson, der strækker sig fra april – oktober.
Da tømningerne ikke vil være ligeligt fordelt henover sæsonen, formodes det at der vil være omfattende
kørsel med slamsuger i højsæsonen, og at løsningen vil være dyr i drift. Desuden vurderes det, at tømningerne vil medføre omfattende CO2 udledning, og fremkommelighed og vejenes beskaffenhed som følge
af den øgede tunge trafik vil være udfordret..
Da samletanken i dag fungerer som eneste lovlige system til behandling af spildevand i Aalborg Kommunes kolonihaver er denne løsning taget med videre i undersøgelsen for endeligt at få afdækket fordele og
ulemper for systemet sammenlignet med de øvrige udvalgte løsningsmuligheder.
Spildevandskloakering
Spildevandskloakering af kolonihaver fungerer således, at kloakforsyningen fører stik frem til matrikelgrænsen. Da haveforeningerne udgøres af én matrikel, skal Aalborg Kommune som grundejer, bekoste
rørlægningen inden for matriklen.
Beplantet filteranlæg med udledning eller nedsivning
Spildevandet føres til en bundfældningstank, hvor de groveste partikler bundfældes. Herfra pumpes spildevandet via pumpebrønd til det beplantede filteranlæg, som er placeret ca. 1 meter over terræn.
Anlægget kræver et begrænset areal. Det beplantede filteranlæg egner sig til områder med høj grundvandsstand, hvilket er karakteristisk for en stor del af kolonihaverne i Aalborg Kommune.
Anlægget renser ikke for fosfor, og det rensede spildevand kan derfor ikke ledes til en sø.
For denne type anlæg tænkes ligeledes i fællesanlæg af hensyn til at minimere anlægs- og driftsomkostninger. Det beplantede filteranlæg findes med hhv. fuld underliggende membran og udledning af det rensede spildevand til recipient og delvis membran med efterfølgende nedsivning af det rensede spildevand.
Etablering af beplantet filteranlæg med udledning til recipient kræver ud over tilladelse af spildevandsmyndigheden tilladelse fra vandløbsmyndighed.

Vurderingsparametre
For at sikre en bæredygtig løsning, der fungerer i praksis og udgør en miljøforbedring, er der i undersøgelsen opstillet en række vurderingsparametre til bedømmelse af systemernes egnethed.
Som nævnt tidligere har der i de indledende analyser været anvendt en række parametre, der dannede
grundlag for at udpege de potentielle anlægstyper. Disse parametre leder tilsammen frem til følgende
konklusion:
Der er behov for at finde frem til få anlægstyper, der tilsammen vil kunne dække samtlige haveforeninger,
og at der i den enkelte haveforening er tale om den samme løsning til samtlige kolonihavehuse. De
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udvalgte anlæg skal som minimum kunne håndtere spildevand fra håndvask/køkkenvask, toilet og bad.
Der skal være fokus på at finde en løsning, hvor havelejere ikke etablerer ulovlig spildevandshåndtering
uden om et anlæg.
Med baggrund i de indledende vurderinger, der knytter sig til de faktiske forhold og praktiske anliggender,
er der blevet foretaget en livscyklusvurdering af de udvalgte forhold samt udarbejdet økonomiske overslagsberegninger, der leder frem til undersøgelsens endelige konklusion for hvilke anlægstyper, og under
hvilke forhold, disse kan anbefales.

Livscyklusanalyse (LCA)
For at sikre, at de udvalgte anlæg repræsenterer en reel miljømæssig forbedring har Aalborg Universitet
udarbejdet en Livscyklusanalyse af de enkelte løsningsmuligheder.
Den konkrete stedspecifikke miljøvurdering af anlæggenes påvirkning af lokale økosystemer
(vandområder) tages der ikke højde for i Livscyklusanalysen, da disse anliggender, vil blive foretaget for
den specifikke lokalitet, når der skal træffes en beslutning vedrørende det enkelte område.
De fem forskellige alternativer, der indgår i studiet, er de tidligere beskrevne løsninger: samletank,
spildevandskloakering, nedsivningsanlæg, pileanlæg og beplantet filteranlæg.
De potentielle miljøpåvirkninger, der er forbundet med at etablere disse forskellige systemer for
spildevandsbehandling i kolonihaver i Aalborg Kommune, er blevet vurderet og sammenlignet, og resultaterne kan ses i følgende grafer.
Beregningsgrundlag og resultater kan læses i den samlede LCA Rapport, der findes i bilag 5.

LCA resultater

Figur 1. Global Opvarmning. Resultater er vist for behandling 9,6 m3 spildevand fra kolonihaver
i Aalborg Kommune
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Figur 2. Eutrofiering (aquatic). Resultater er vist for behandling 9,6 m3 spildevand fra kolonihaver
i Aalborg Kommune

Figur 3. Økotoksicitet (aquatic). Resultater er vist for behandling 9,6 m3 spildevand fra kolonihaver
i Aalborg Kommune
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Konklusion på baggrund af LCA
Ud fra de indledende analyser var samletanken ikke er at betragte som en holdbar løsning. Dette forstærkes via LCA’en, der peger på samletanken som en løsning, der repræsenterer en stor miljøbelastning på
grund af behovet for hyppig tømning. Hermed konkluderes det, at samletanken ikke kan anbefales fremadrettet, og der arbejdes ikke videre med denne løsning.
Som det fremgår af LCA’en for pileanlæg, kan det system anbefales ud fra et miljømæssigt perspektiv.
Løsningen fravælges imidlertid grundet det store pladsbehov, der vil være svært at fremskaffe i et bredt
udvalg af haveforeninger i Aalborg Kommune.
Samletank betragtes ikke som en optimal løsning til fremadrettet spildevandshåndtering i kolonihaverne.
Nedsivningsanlæg betragtes som det anlæg, der ud fra analyserne foretaget via LCA’en er det mindst
miljøbelastende spildevandssystem efterfulgt af pileanlæg, mens kloakering til offentlig net og beplantet
filteranlæg placeres på ensartet niveau.
På den baggrund laves der økonomiske overslag på:
1) Nedsivningsanlæg
2) Beplantet filteranlæg med hhv. udledning og nedsivning
3) Spildevandskloakering.
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Økonomisk overslag på løsningerne
Følgende to tabeller illustrerer hhv. 1) gennemsnitlige anlægsomkostninger for de udvalgte anlæg samt
2) estimerede årlige udgifter forbundet med etablering og afvikling over 30 år. Økonomimodellen, der er
udviklet i samarbejde med Orbicon, fungerer som skabelon, hvori der indsættes faktuelle oplysninger om:
1) antallet af kolonihavehuse i den pågældende forening
2) antal og type af spildevandsanlæg, og
3) dimensioner og længde på den pågældende rørføring i den specifikke haveforening. Selve modellen og
en illustration af, hvorledes rørføringsgrundlaget beregnes, er illustreret i bilag 4: Overslagsberegninger.
Udarbejdelsen af den illustrerede rørføring, samt placering af anlæg, er udarbejdet i samarbejde med
Entreprenørenheden, Aalborg Kommune.

Tabel 1: Anlægsomkostninger og afvikling
Overslag på etableringsomkostninger for grundejer samt årlige udgifter:
Anlægstype
(Antal haver i beregningsgrundlag)

Gns. årlige udgifter i afbetalingsperioden pr. kolonihavehus (kr.)

Samlede gns. etableringsomkostninger pr. kolonihavehus (kr.)

Nedsivningsanlæg (368)

1.900

26.000

Beplantet filteranlæg med
udledning (892)

2.500

27.000

Beplantet filteranlæg med
nedsivning (350)

3.000

34.000

Off. kloakering alm. vilkår
(2235)

4.200

49.000 *

*: ekskl. tilslutningsbidrag

De samlede gennemsnitlige anlægsudgifter er med udgangspunkt i fuld finansiering ved anlæg. Anlægsudgifter er
ekskl. momsog angivet i 2015-prisniveau og ekskl. tilslutningsbidrag for kloakering. Der er ikke indregnet udgifter til
evt. nedlæggelse af haver ved anlæggenes etablering.

Antagelser vedr. ex. rørføring, antal af pumper, placering af anlæg og lign., der ligger til grund for overslagene er baseret på en skitseret vurdering, og kan således variere fra de faktiske forhold i forbindelse med
en detailprojektering og etablering.
Beplantet filteranlæg med nedsivning er grundet høje driftsudgifter undladt beregnet i stort omfang
og er således baseret på 350 haver. Driftsomkostninger fremgår af bilag 4: Overslagsberegninger, hvor
beregningsgrundlaget i form af rørlængder mv. samt selve overslagsmodellen ligeledes er illustreret.
Nedsivningsanlæg vurderes som udgangspunkt at kunne anvendes i et begrænset udsnit af haveforeninger, hvormed beregningsgrundlaget i overslaget er baseret på blot 368 haver.
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Tabel 2: Anlægsudgifter
Off. kloakering med
tilslutningsbidrag for
erhverv (pr. have)
Anlægsudgifter

Beplantet filteranlæg
med udledning

ca. 71.000 kr.

ca. 26.000 kr.

De anførte beløb er ekskl. moms og angivet i 2015-prisniveau.

I tabel 2 er angivet anlægsudgifterne pr. have for de to kloakeringstyper, der undersøges.

Samlet vurdering af spildevandsløsningernes egnethed
Tidligere er beskrevet, hvorfor pileanlæg samt samletank ikke var at betragte som egnede spildevandsløsninger i bred skala i kolonihaveforeningerne, hvorfor der ikke vurderes yderligere i forhold til disse to
løsningsmuligheder
Nedsivningsanlæg
Nedsivningsanlæg er den billigste løsning. Ved nærmere undersøgelser af de jordbunds- og grundvandsmæssige forhold i de aktuelle områder er det dog vurderet, at der i forbindelse med nedsivning i en stor
del af haveforeningerne vil være brug for forudgående rensning via ex. beplantet filteranlæg for at sikre
en tilstrækkelig rensning af spildevandet. Grundet begrænset mulighed for at opnå tilladelse til etablering
af anlægget i et stort udsnit af haveforeningerne, betragtes dette ikke som en ideel løsning i bred skala.
Beplantet filteranlæg med udledning
Denne type anlæg vurderes umiddelbart som anvendelig i et bredt udsnit af haveforeninger og med et udgiftsniveau, der er væsentligt lavere end kloakering til offentligt kloaknet med standardtilslutningsbidrag.
Det beplantede filteranlæg er billigere i anlæg end spildevandskloakering.
Beplantet filteranlæg med nedsivning
Beplantet filteranlæg med nedsivning er som udgangspunkt en velegnet løsning i et bredt udsnit af foreningerne og kan principielt fungere i områder, hvor det beplantede filteranlæg med udledning typisk ikke
er velegnet eller i områder, hvor jordbunden er velegnet til nedsivning, men hvor man af miljømæssige
årsager ønsker en forudgående rensning af spildevandet. Overslagsberegneren viser imidlertid at driftsudgifterne forbundet med anlægget er forholdsvis høje. Grundet de høje driftsomkostninger betragtes
det beplantede filteranlæg med nedsivning ikke som et egnet alternativ til spildevandskloakering.
Spildevandskloakering
Spildevandskloakering er den dyreste løsning i etableringsomkostninger og i de årlige driftsudgifter.
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Opsummering af undersøgelsens samlede resultater

Via tilsynene gennemført i 2011, 2013 og 2014 er der registreret en omfattende spildevandsproduktion i
kolonihaverne. Således viser undersøgelsen, at der er spildevandsproduktion i imellem 79 % og 100 % af
haverne. I blot ca. 1 % af haverne kunne konstateres en lovlig håndtering af spildevandet, hvormed en ikke
lovlig spildevandshåndtering fandt sted i 99 % af de haver, hvor der er ført tilsyn.
Haveforeningerne er forholdsvis forskelligartede i omfanget af spildevandsproducerende installatio-ner.
Dog fremstår håndvask og vandskyllende toilet som gængse installationer, der findes i henholdsvis ca. 92
% og ca. 83 % af de undersøgte haver.
Bad findes i ca. 36 % af de undersøgte kolonihavehuse, mens vaskemaskine med 8 % og opvaskema-skine
med 6 % fandtes i væsentlig lavere udstrækning end samtlige af de andre spildevandsproduce-rende
installationer. Hertil skal bemærkes, at de registrerede vaskemaskiner og opvaskemaskiner primært var
koncentreret om et fåtal af foreninger. Dette fremgår af de individuelle statistikker i bilag 2.
Undersøgelsen peger på, at den bedst egnede håndtering af det producerede spildevand er spildevandskloakering. Spildevandskloakering vil sikre en bæredygtig løsning på spildevandsproblematikken i Aalborg
Kommunes kolonihaver.
Miljømyndigheden har peget på, at det ikke er hensigtsmæssigt at risikere at belaste vandløbene yderligere, end det er tilfældet i dag, da flere af de bynære vandløb ikke har den ønskede kvalitet. Hermed peger
såvel undersøgelsens overordnede konklusion samt miljømyndigheden på spildevandskloakering som den
mest hensigtsmæssige løsning.
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Bilag
Bilag 1: Proces, tilsyn og dialog
Ved opstart af projektet i juli 2013 blev der foretaget besigtigelse af samtlige 26 haveforeninger. Der blev
desuden taget skriftlig kontakt til samtlige formænd i Aalborg Kommunes kolonihaveforeninger med oplysninger om projektet, at der ville blive afholdt tilsyn i de enkelte haveforeninger. Projektet blev ligeledes
introduceret på formandsmøde, hvor de fremmødte havde mulighed for at få udtrykt holdninger og, så vidt
muligt, få svar på eventuelle spørgsmål. Desuden har bestyrelsen for Nordjysk Kreds fungeret som følgegruppe gennem projektet.
I kraft af, at der har været behov for at få adgang til det enkelte kolonihavehus, udsendtes mindst 14 dage før
det planlagte tilsyn et brev med varsling af tilsyn til den enkelte havelejer (se senere i dette bilag). Varslingsbrevet indeholdt tidspunkt for og information om tilsynet samt angivelse af hjemmel for tilsynet.
Der var planlagt 3 - 4 tilsyn i timen, hvormed der var tid til spørgsmål og drøftelser de steder, der var behov
for dette. Tilsynene blev i vid udstrækning placeret i eftermiddags- og aftentimer samt på weekender og til
dels helligdage i bestræbelserne på at minimere manglende fremmøde. Hvor formændene på forhånd kunne
levere oplysninger om, i hvilke haver der boede folk, der typisk var at træffe i dagtimerne, blev tilsynene
placeret inden for normal arbejdstid. Desuden afholdtes tilsynene i kolonihavens sæson, der strækker sig fra
april – oktober.
Tilsynene var generelt præget af god dialog med havelejerne og flere steder har formænd og andre bestyrelsesmedlemmer deltaget i tilsynene. Rigtig mange har bidraget med gode perspektiver på forholdene i kolonihaverne og de problematikker, der knytter sig til den manglende overholdelse af miljølovgivningen, herunder
problematikken for den enkelte havelejer i forbindelse med etablering af en lovlig spildevandshåndtering.
Centralt for de fleste af drøftelserne har været havelejernes frygt for uoverskuelige økonomiske konsekvenser i forbindelse med en kloakering af områderne og en oplevelse af manglende klarhed om, hvorvidt der skal
ske tiltag, tidshorisonten samt økonomien forbundet med etablering af spildevandssystemer.
Via tilsynene blev der givet udtryk for, at en stor del af lejerne gerne ville have ordnede forhold, og der var en
overordnet accept af, at der var behov for ændrede og mere tidssvarende forhold. De fle-ste kunne dog ikke
se fornuftige muligheder for miljøvenlig spildevandshåndtering, sådan som be-stemmelserne ser ud i dag.
Dog udtrykte en forholdsvis stor del af lejeren enten via tilsyn eller via telefonisk kontakt, at de overvejede
etablering af samletank. Argumentet var typisk, at Aalborg Kommune hermed ikke på et senere tidspunkt
ville kunne påtvinge dem en anden og dyrere løsning, eller kræve deres spildevandsproducerende installationer fjernet eller udskrive bøde. Hvor der i perioden 2008 – 2012 blot var registreret 4 tilladelser til samletank
blev der alene i 2013 – 2014 givet 7 nye tilladelser.
Man valgte fra By- Landskabsforvaltningens side, med godkendelse i By- og Landskabsudvalget, i marts 2014
at udsende en skrivelse til de enkelte haveforeninger vedrørende etablering af samle-tank og eventuelle
fremadrettede vilkår forbundet med en sådan. Bestyrelserne fik til opgave at videredistribuere skrivelsen til
de enkelte havelejere. Denne blev desuden lagt på Aalborg Kommunes hjemmeside om kolonihaver. Skrivelsen indgår afslutningsvis i nærværende bilag.
Overvejende pegede lejerne på et ønske om, at det fremadrettet som minimum blev lovligt med installationerne håndvask, toilet og bad, da mange opholder sig i haverne en stor del af sæsonen. I foreningerne var der
meget forskellige udmeldinger om, hvorvidt der er problemer med nedsivning og uhygiejniske forhold i for-
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bindelse med spildevandsudledning. Et overraskende stort antal lejere gav udtryk for et manglende kendskab
til de ulovlige spildevandsforhold. I det samlede billede fremstod at mange havelejere ikke er bekendt med
indholdet i de almindelige bestemmelser.
Der var blandt en del havelejere en opfattelse af, at spildevandskloakering ville medføre helårsstatus og mange pegede på dette ønske. I den forbindelse blev dialogen anvendt til at klarlægge, at disse to forhold ikke er
relateret til hinanden, da de knytter sig til to forskellige lovgivninger. Således er helårsbeboelse i kolonihaver
omtalt i kolonihaveloven, mens behovet for etablering af spildevandssystemer bunder i miljøbeskyttelsesloven.
I bestyrelsernes, og mange havelejeres optik, har spildevandsundersøgelsen været i gang siden 2008, hvor
spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget. Der blev mange steder givet udtryk for, at denne situation har
været et stort pres for mange, og at flere har skaffet sig af med deres kolonihave eller overvejer at gøre det
grundet bekymring om fremtiden og manglende afklaringer.
Spildevandsforhold
Via tilsynene registreredes de forhold, der var synlige med det blotte øje. Kun i enkelte tilfælde blev der åbnet
op til et spildevandssystem, når dette havde relevans for en igangværende samtale. Ved notering af hvilke
spildevandsproducerende installationer, der fandtes i de enkelte kolonihavehuse, blev forholdene registreret
med et udgangspunkt i en tillid til, at havelejerne i samtalen oplyste de faktiske forhold. Tilsynene foretoges
indenfor i alle huse, men der blev ikke kigget bag diverse forhæng, ligesom baghuse og skure ikke blev gennemgået systematisk, med mindre lejer fremviste installationer der.
Kun de haver, der har været registreret via tilsyn er opgjort under haveforeningernes statistik. Deltagelsen
har været meget forskellig i haveforeningerne fra at alle har deltaget til enkelte haveforeninger med stort
fravær ved det varslede tilsyn. I foreninger, hvor formand/bestyrelse tog aktiv del i tilsynene var det typisk et
bedre fremmøde end i de foreninger, hvor disse ikke var engagerede.
Der har været meget stor spredning på, i hvilket omfang de enkelte kolonihaver har været udstyret med
spildevandsproducerende installationer. Dels husene imellem i de enkelte foreninger, men i særdeleshed foreningerne i mellem, og det kan tyde på, at bestyrelsernes accept eller ikke-accept af forekomsten af forskellige installationer har en betydelig indflydelse på, hvilke typer af installationer der er at finde. Dog ses en klar
tendens til, at omfang af vandskyllende toiletter samt håndvask er omfattende i samtlige af de undersøgte
foreninger.
Spildevandsløsninger
Dialogerne med havelejere, bestyrelser samt Kredsbestyrelsen har haft betydning for mange af de aspekter,
der er taget med i overvejelserne om muligheder i forbindelse med en fremtidig bæredygtig spildevandshåndtering i kolonihaverne. Der har været markant forskel på udmeldingerne fra havelejerne vedrørende
ønsker om typen af kloakeringsform fra haveforening til haveforening. Eksempelvis har der i haveforeninger,
hvor huspriserne generelt er i den lavere ende, hvor mange ikke har indlagt el, og hvor der generelt findes et
minimum af spildevandsproducerende installationer, overvejende været udtrykt ønske om, at der etableres
systemer så billigt som muligt. Dette er upåagtet, at disse anlæg medfører restriktioner på muligheden for
at installere en bred vifte af installationer såsom vaskemaskine og opvaskemaskine. Derimod har der i foreninger, hvor huspriserne er i den dyrere ende eller de foreninger, der har mange forskellige typer af spildevandsforbrugende installationer, overvejende været udtrykt ønske om traditionel kloakering.
Dog har der i visse foreninger ligeledes været en stor del af lejerne, der har peget på en rimelighed i, at der
gives tilladelse til helårsbeboelse, hvis haveforeningen kobles til det offentlige kloaknet. Som nævnt indled-
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ningsvis er de lovgivningsmæssige anliggender forbundet med helårsbeboelse blevet oplyst i denne forbindelse, og det er blevet klarlagt, at spildevandshåndtering og helårsbeboelse knytter sig til to forskellige lovgivninger.
Ud over indtrykkene fra tilsynene om hvilke ønsker og bekymringer, der forefindes blandt de nuværende
lejere, er den efterfølgende vurdering af egnede anlægstyper i første omgang baseret på drøftelser med
spildevandsmyndigheden om, hvilke typer af anlæg der i dag gives tilladelse til, samt hvilke anlæg der kan
betragtes som egnede i kolonihaver, hvor der er lukket for vandet i vinterhalvåret. Sidstnævnte forhold havde
afgørende betydning for, at biologisk minirenseanlæg blev fravalgt tidligt i processen.
Rundsendte varslingsbrev:
Varsling af tilsyn
Til: ............................................................................
Aalborg Kommune har truffet beslutning om, at spildevandsforholdene i kommunens kolonihaver skal undersøges nærmere. I 2007 omdeltes spørgeskema udarbejdet af Orbicon til alle kommunens haveforeninger.
Der blev desværre registreret manglende overensstemmelse mellem de faktiske forhold og forholdene noteret i spørgeskemaet. Desuden var svarprocenten forholdsvis lav. Der er derfor behov for, at spildevandsforholdene registreres ved
selvsyn af en af kommunens medarbejdere.
Derfor vil jeg komme på tilsyn for at undersøge spildevandsforholdene i din kolonihaveforening X
Det er vigtigt, at vi får et reelt billede af forholdene i de forskellige haveforeninger. Dette vil give os den bedste mulighed
for at finde den rigtige løsning for håndtering af spildevand i den enkelte haveforening.
Formålet med tilsynet er at få klarlagt:
		

Hvilke vandforbrugende installationer, der findes i din kolonihave.
Husets spildevandsforhold.
Desuden vil vi i forbindelse med tilsynet foretage en udvendig opmåling af bebyggelsen og 		
notere os bebyggelsens placering på grunden.

Tilsynet foretages med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven § 19 stk. 1-2, § 22 stk. 1-2 og § 30 stk. 1-7 samt spildevandsbekendtgørelsens § 29 stk. 1 nr. 8.
Desuden udføres tilsynet i henhold til ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver”.
I overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 5 stk. 2 orienterer vi dig hermed om tilsynet. Tilsynet er planlagt til:
Onsdag d. 22. oktoberi tidsrummet 13.00-14.00.
Tilsynet forventes at vare ca. 15 minutter.
Jeg skal indenfor i kolonihavehuset for at registrere husets vandforbrugende installationer samt afledning af spildevand
fra huset. Jeg anmoder derfor om, at der er nogen i kolonihaven på ovennævnte tidspunkt. Hvis du ikke har mulighed for
at deltage i tilsynet, har du ret til (efter forvaltningslovens § 8 stk. 1-2) at lade dig repræsentere af andre.
Hvis du gerne vil deltage i tilsynet men ikke har mulighed for det på ovennævnte tidspunkt, kan du kontakte mig gerne
senest fredag d. 17 og høre om mulighederne for at flytte tilsynet.
Jeg vil gerne understrege, at tilsynet er nødvendigt for at få den rette registrering af forholdene. Den rette registrering
er nødvendig for, at vi kan udarbejde de rette løsningsforslag til håndtering af spildevand i din kolonihaveforening.
Venlig hilsen
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Rundsendte skrivelse vedr. samletank
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Bilag 2: Individuelle statistikker
Nedenstående er illustreret hhv. hvilke former for installationer, der er registreret i de enkelte foreninger
og hvorledes spildevandshåndtering i de inddelte kategorier er fordelt.
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Bilag 3: Gruppering af haveforeninger fordelt på egnede anlægstyper
I løsningsarbejdet og dermed gruppering af haveforeninger arbejdes der ud fra potentielle løsninger
baseret på de fysiske forhold, der knytter sig til den pågældende haveforening. Der vil i det videre arbejde
skulle indhentes diverse godkendelser til de pågældende anlæg og inddragelse af de aktuelle arealer hos
relevante myndigheder.
Som udgangspunkt tilstræbes anlæg, hvor bortskaffelse, herunder transport af det producerede spilde-vand, og de samlede udgifter forbundet med anlægget begrænses så vidt muligt. Dette for at sikre så
helhedsorienterede bæredygtige løsninger med udgangspunkt i overholdelse af miljølovgivningen samt
Aalborg Kommunes relevante nedskrevne strategier.
I grupperingen for haveforeninger, hvor der peges på traditionel kloakering som løsningsmodel, indgår haveforeninger, hvor der ikke umiddelbart er fundet gode argumenter for at placere disse i en af de alternative grupper. Dette betyder ikke, at der er lavet en specifik vurdering af, om spildevandskloakering er den
bedst egnede løsning i disse områder, men blot at det i den indledende analyse ikke har været muligt at
argumentere for anden type af spildevandssystem til disse haveforeninger. En analyse der vil kræve tilsyn
i haveforeningerne og desuden yderligere data. I forhold til traditionel spildevandskloake-ring vil samtlige
haveforeninger kunne placeres i denne kategori. Dog vil der være store lokale forskelle af betydning for
prisen for etablering. Eksempelvis vil høj grundvandsstand samt lange afstande mellem husene og/eller
mange stikveje internt i haveforeningen betyde en væsentlig forhøjelse i etableringsomkostningerne for
spildevandskloakering sammenlignet med haveforeninger med huse i nærhed til matrikelgrænsen.
Grupperingen tager afsæt i oplysninger om jordbundsforhold og grundvandsstand, der foreligger i
rapporten ”Aalborg Kommune Spildevandsforhold i kolonihaveforeninger” fra 2010 udarbejdet af Orbicon. Desuden kobles disse oplysninger med data indsamlet ved tilsyn, stedspecifikke karakteristika som
nærhed til vandløb, omfang af vandforbrug pr. kolonihavehus, antal af samlede antal haver samt disses
indbyrdes beliggenhed og adgangsforhold. Desuden inkluderes viden fra Livscyklusanalyse for udvalgte
spildevandssystemer foretaget af Aalborg Universitet.
Kriterier af relevans for gruppering af haveforeningerne i forhold til spildevandsløsninger
-

Grundvandsstand
Jordbundsforhold
Nærhed til vandløb eller grøft
Nærhed til vandindvindingsområde
Omfang af arealer til rådighed
Antal havelodder i foreningen
Gennemsnitligt vandforbrug pr. hus
Adgangsforhold for slamsuger
Livscyklusanalyse

Nedsivningsanlæg (evt. med forudgående rensning via beplantet filteranlæg)
Nedenstående haveforeninger er beliggende i områder, hvor jordbund og grundvandsstandsforhold gør
nedsivning muligt.
-
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-

Sofiedal
Kongelunden
Nibelunden
Budumvang (Dog lokalplanhindring) (Beskyttelseszone men der er givet påbud om at boring skal lukkes)
Dalen (Jordbund egnet til nedsivning. Dog behov for anden løsning i den nordligste del af foreningen,
grundet beskyttelseszone)
Fritiden (måske egnet til nedsivning, kræver flere jordbundsanalyser. Har haver inden for sikkerhedsafstanden til 		
vandindvinding)

Beplantet filteranlæg
Nedenstående haveforeninger er alle præget af høj eller forholdsvis høj grundvandsstand og nærhed til
recipient i form af vandløb eller grøft.
-

Draget
Åblink
Voerbjerglund
Ålykke
Åen
Ådalen
Engen
Brixlund
Jørgen Berthelsens Minde

Pilerensning
Grundet det store pladsbehov findes kun følgende forening, hvor dette betragtes som en egnet løsning.
-

Draget

Spildevandskloakering
For en kvalificeret placering af nedenstående haveforeninger i anden kategori kræves flere undersøgelser
af bl.a. jordbundsforholdene.
-

Bartholine Jørgensens Minde (Mange steder findes skrivekridt. Evt. nedsivning af spildevand betinges af udlæg-

-

Fjordglimt (Jordbunden består af silt og finsand. Området er betinget egnet til nedsivning. Grundvandet kan 		

-

ning af type A-sand mellem sivestrengene).

i perioder stå højt).

Strøybergs Minde (Helårsvand) (Mange steder findes skrivekridt. Nedsivning af spildevand betinges af udlægning af
type A-sand mellem sivestrengene. Grundvandet kan i perioder stå højt).

-

Vesterkæret (Jordbunden består af silt. Området er overordnet vurderet som betinget eg-net til nedsivning. Der fore-

-

Højvang Vest (Måske egnet til nedsivning, kræver flere undersøgelser)
Dalen (Jordbund egnet til nedsivning. Dog behov for anden løsning i den nordligste del af foreningen, grundet beskyttel-

-

Junior (Manglende data)
Højbogård (Der kræves yderligere undersøgelser af såvel den nordlige som sydlige del)

lægger ingen data om grundvandsstand).

seszone)
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Fælleshus med toilet eller samletank
Her vurderes, at haver, der allerede nu har et beskedent antal toiletter installeret i beboelserne vil kunne komme i betragtning til fællestoilet. Derimod vurderes det ikke som realistisk at kræve en betydelig
mængde individuelle toiletter nedlagt, som skal erstattes af fællestoilet. Samletank formodes kun at
kunne anbefales til haveforeninger med et beskedent vandforbrug. Eventuelt som en fælles løsning, hvor
flere husstande deler. Løsningerne vurderes at kunne anvendes ved haveforeninger med få haver og et
lavt vandforbrug. Det vurderes, at der ved højere vandforbrug, vil blive for hyppige kørsler med slamsuger. I tilfælde af samletank forudsættes, at vejene er velegnede til kørsel med slamsuger mens det ved
fælleshus forudsættes, at dette kan etableres på en beliggenhed, hvor der er rimelige afstandsforhold fra
samtlige af foreningens kolonihavehuse.
Livscyklusanalysen peger overordnet set på samletank som den mest miljøbelastende måde at håndtere
spildevandet på af de 5 forskellige systemer. Dog vil det have en positiv effekt, hvis der sker en samkøring
af flere huses spildevand til fælles samletank.
Til denne gruppe hører følgende haveforeninger:
-

Junior
Lunden

Bilag 4: Eksempel på overslagsberegning

Rørføringsforslag spildevandskloakering, Voerbjerglund

Rørføringsforslag beplantet filteranlæg, Voerbjerglund

Som det fremgår af ovenstående to illustrationer varierer rørføring alt efter hvilket system, der er tale om.
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Bilag 5: LCA rapport
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