Sådan kan du håndtere regnvandet
på din egen grund
Du har flere forskellige muligheder for at håndtere
regnvand på din grund. Du kan læse om løsningerne
her og på klimavand.dk/hvad-kan-du-selv-goere. Alle
løsningerne, undtagen grønt tag og regnvandopsamling

Regnbed
F orholdsvist nemt at
anlægge og vedligeholde
T ilfører haven herlig
hedsværdi i form af
flora og fauna
Vær opmærksom på
gældende afstandskrav
 egnet, hvis jorden
U
er meget leret

At du kan få råd og vejledning
til valg og anlæg af den
klimatilpasningsløsning, der
passer til netop dit behov hos
din lokale klimaentreprenør,
kloakmester eller anlægsgartner.

kræver en såkaldt nedsivningstilladelse fra Kolding
Kommune. Den tilladelse kan du søge om på
klimavand.dk, og her kan du også søge om tilladelse
til, at din ejendom udtræder for regnvand.

Permeabel
overflade

Faskine

Permeable belægninger
kan bruges på terrasser,
havegange og indkørsler

Kræver etablering
af sandfang, der skal
renses årligt.

Giver mulighed for en plan
og trykstabil overflade

Skjult løsning, der ikke
optager plads over jorden

Bærelaget under
belægningen skal være
i et egnet materiale, der
muliggør og kan tåle at
vandet siver ned

Kan håndtere store
mængder vand

Permeable overflader
skal vedligeholdes for at
beholde evnen til at være
vandgennemtrængende

Vidste du…

Vær opmærksom på
gældende afstandskrav
 egnet, hvis jorden
U
er meget leret
Kræver plads til
minigraver ved
anlægsarbejde

Regnvands- 		
opsamling
Nem at montere,
især over jordoverfladen
Nem at vedligeholde
E t miljøvenligt og billigt
valg, fordi man sparer
på drikkevand til have
vanding
 od til vanding af
G
potteplanter da regnvand
ikke indeholder kalk
Der skal etableres
overløb - enten til en
nedsivningsløsning (LAR)
eller til kloakken (skal
udføres af en autoriseret
kloakmester)

Grønt tag

Græsplæne

Smart at tænke ind, når
man alligevel overvejer
nyt tag eller bygger nyt

Billig at anlægge

P lanter på taget
isolerer for både støj
og temperatur
E t miljøvenligt alternativ
til ”almindelige”
tagløsninger
T ilfører grunden og det
omkringliggende område
herlighedsværdi i form
af flora og fauna

Kræver et stort areal
Vær opmærksom på
hældinger. Vandet må
ikke ledes til nabogrunden

