
ditRegnvand
Haveselskabets

– IntellIgent bRug af Regnvand

Invitation
Indvielse af syv regnhaver og en å

Torsdag d. 10. oktober 2013 i Middelfart



Der er et vejrskifte på vej inden for 
regnvandshåndtering. Regnvand er  
ikke affald, men en ressource og 
regnvand flytter fra den snævre og 
usynlige by under jorden til den 
fleksible og klimarobuste by på 
overfladen. Løsningerne vokser med 
nedbøren og har rekreativ merværdi. 
I boligområderne løftes udfordrin-
gerne med borgerne som engageret 
medspiller.

Haveselskabet har i tæt samarbejde 
med haveejere, Middelfart kommu-
ne og Middelfart Spildevand samt 
NIRAS arbejdet på at få regnvandet 
op af kloakken til gavn og glæde for 
alle. De syv demonstrationshaver i 
Middelfart er nu færdige og det fejre 
vi med en indvielsesfest.

Regnhaverne er ligeså forskellige 
som deres ejere. Der er den næsten 
usynlige, nemme og snusfornuftige 
regnhave. Den robuste regnhave til 
lege og boldspil. Den spiselige regn-
have samt den frodige og fabuleren-
de regnhave. 

95% af alt tag- og overfladevand 
nedsives i haven og resten ledes på 
overfladen til åen i skoven. Og det 
hele gøres væsentligt billigere end 
separatkloakering for både forsyning 
og haveejer.

Vi håber derfor at I kikker forbi Mid-
delfart d. 10. oktober til en snak med 
haveejerne og projekt ditRegnvand.

Syv regnhaver og en å i middelfart



Program for indvielsen 
Torsdag d. 10. oktober 2013, cirkusteltet på egevej, middelfart

Kl. 15.30  Velkommen
Borgmester Steen Dahlstrøm og Haveselskabets direktør  
Charlotte Garby byder velkommen fra scenen i cirkusteltet. 
Taler og billeder fra projektet samt diplomoverrækkelse.

Kl. 16.30 Besøg i regnhaverne  
Se de syv private regnhaver. Mød haveejerne eller få en guidet 
tur af ditRegnvand-projektetgruppen. I kan møde landskabs- 
arkitekten, kommunen, forsyningen, rådgiveren, entreprenø-
ren og projektlederen.

Kl. 18.30 Musik i teltet
Regnhaverne lukker, men musik og snak med forfriskninger 
fortsætter i Cirkusteltet frem til kl. 20.00.
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hvis du vil vide mere kontakt:
Haveselskabets ditregnvand, projektleder dan gabriel Jensen
e-mail: dg@haveselskabet.dk, tlf.: 60 63 80 03

ditregnvand
– intelligent brug af regnvand

Haveselskabet udvikler og gennemfører projektet i samarbej-
de med to demonstrationskommuner, Allerød og Middelfart 
samt rådgivervirksomheden Niras. Projektet er 4-årigt og støt-
tes af Villumfonden med 9,8  
millioner kroner.

Et samarbejde mellem ha-
veejer, kommune og forsy-
ningsselskab skal sikre, at 
de enorme investeringer, vi 
som samfund, kommune 
og borger lægger i klimatil-
pasning, skaber gode sam-
menhængende løsninger og 
merværdi.

Det skal ske ved:
•  At skabe ejerskab til håndtering af regnvand, hvor haveejer,

kommune og forsyning alle er en del af løsningen.

•  At afholde landsdækkende kampagne “ditRegnvand” for
haveejerne.

•  At gennemføre 1:1 pilotprojekter i private haver og på
offentlige arealer.

•  At producere oplysende og debatskabende TV-programmer
som følger pilotprojekterne.

•  At gøre kampagnesitet ditRegnvand.dk til haveejerens
foretrukne regnhavesite.

•  At sikre deling og opskalering af projektets erfaringer i samar-
bejde med kommuner, forsyninger, organisationer og borgere.




