
 

 

 

Liste over løbende handlinger 
 

Nr. 

 

Handlinger Ansvarlig 

1. 

Der ageres hurtigt på 

henvendelser vedr. problemer 

i/med afløbssystemet. 

DF 

2. 

Driftsmæssige problemer med 

afløbssystemet registreres og 

bidrager til investeringsplanen. 

DF 

3. 
Der investeres i afløbssystemet 

iht. investeringsplanen. 

DF 

4. 

Både drifts- og 

investeringsbudget tilpasses 

årligt efter behov og 

lovgivningen, herunder krav fra 

Forsyningssekretariatet. 

DF 

5. 

Kritiske punkter på 

afløbssystemet overvåges via 

SRO-systemet og er tilknyttet 

et alarmsystem. 

DF 

6. 

SRO-systemet udbygges, 

tilpasses og optimeres i takt 

med udvidelse af 

afløbssystemet ved anvendelse 

af bedst mulig teknologi. 

DF 

7. 

Iht. Aftale mellem Din Forsyning 

og Esbjerg Kommune oprenses 

og vedligeholdes bassiner så de 

opfylder den tekniske funktion 

som dimensioneret. 

DF 

8. 

At separatkloakeringen udføres i 

overensstemmelse med 

investeringsplanen. 

DF 

9. I takt med gennemført 

separatkloakering nedlægges 

overløbsbygværker. 

DF 

10. Afløbssystemet undersøges 

bl.a. vha. tv-inspektioner og 

udbedres hvis nødvendigt. 

DF 

11. For de øvrige projekter, som vil 

blive vedtaget i medfør af 

klimatilpasningens 

handlingsplan, vil der 

efterfølgende blive udarbejdet 

et særskilt spildevandstillæg. 

EK 

12. I forbindelse med 

etablering af nye 

boligområder vurderes 

om regnvandet kan 

anvendes rekreativt i 

området. 

EK 

13. At der konstant er fokus på at 

kunne modtage og behandle det 

tilledte spildevandet under 

anvendelse af færrest mulige 

ressourcer, herunder 

energiforbrug. 

DF 

14. At der konstant er fokus på at 

behandle det tilledte spildevand 

og udlede det med 

stofkoncentrationer væsentligt 

under udlederkravene.  

DF 

15. Påbudssagerne følges løbende 

gennem processen, og om 

nødvendigt vil der blive sendt 

påmindelser ud til de ejendomme 

som enten ikke har indsendt 

ansøgninger eller mangler at 

indsende færdigmelding. 

EK 

16. Konstateres der ulovlige 

afløbsforhold herunder 

uhygiejniske forhold, vil der blive 

meddelt påbud om ændring af 

afløbsforholdene med en tidsfrist 

på maksimalt 1 år. 

EK 

17. Esbjerg Kommune vil løbende 

vurdere indberetningerne fra 

tømningsordningen om fejl og 

EK 



 

 

mangler, og om nødvendigt 

påbyde ejerne etablering af nyt 

privat spildevandsanlæg. 

18. Ved igangsætning af projekter 

inddrages faglig ekspertise fra 

forskellige faggrupper. 

EK  

19. Ved igangsætning af projekter 

skal det overvejes at inddrage 

borgerne. 

EK/DF 

20. Ved opstart af alle 

byggemodningsprojekter samt 

gennemførelse af 

afløbsrenovering i 

spildevandskloakerede områder, 

hvor der ikke er truffet 

beslutning om 

separatkloakering følges 

proceduren beskrevet i afsnit 

4.5 i spildevandsplan 2016-

2021. 

EK 

21. At Esbjerg Kommune og DIN 

Forsyning i fællesskab 

udarbejder en 

informationsfolder der fortæller 

om konsekvenserne ved 

afledning af spildevand til 

regnvandsledningen. 

EK 

22. At vejafvandingssystemer bliver 

løbende registreret og vist på 

digitale kort iht. Indgået aftale 

mellem Vej & Park og Esbjerg 

Spildevand. 

DF 

23. At udledningstilladelser bliver 

registreret og vist på digitale 

kort senest 1 måned efter at de 

er meddelt. 

EK 

24. At tillæg til spildevandsplanen 

bliver vist på digitale kort 

senest 1 måned efter at de er 

godkendt. 

EK 

25. At lovbundne indberetninger til 

BBR foretages løbende ved 

modtagelse af færdigmeldinger. 

EK 

26. At lovbundne indberetninger til 

PULS og Plansystem DK bliver 

gennemført løbende. 

EK 

27. At forslag til forbedringer af den 

digitale spildevandsplan 

behandles på 2 møder årligt 

mellem Esbjerg Kommune og 

DIN Forsyning. 

EK 

28. At mulige forbedringer 

implementeres i den digitale 

spildevandsplan efter aftale 

mellem Esbjerg Kommune og 

DIN Forsyning. 

EK 

29. At såfremt det vurderes 

nødvendigt afholdes der 

informationsmøder med 

borgere og/eller kloakmestre 

med det formål at informere og 

afstemme forventninger i 

forbindelse med påbud om 

separatkloakering. 

EK 

30. Udarbejde en samlet status, 

prioriteringsrækkefølge og 

handleplan for registrerede 

fejlkoblinger i Esbjerg 

Kommune. 

EK 

31. Prioriteringen i 

handleplanen danner 

grundlag for 

udmøntningen i 

planperioden. 

EK 


