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Administrative tilretninger af Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-
2025 vedr. Gullestrup i Herning 
 
Herning Vand A/S ønsker forskellige mindre tilretninger i Herning Kommunes 
Spildevandsplan 2015-2025 for følgende: 
 

 Mindre ændringer i grænsen mellem oplande.  
 Justering af placering af regnvandsbassin.  
 Opland delt i to oplande 

 
Det handler om tilretninger af spildevandsplanen med mindre justeringer af 
oplandsgrænser, ændret fordeling af hvilke regnvandsbassiner overfladevan-
det løber til og mindre ændringer i placering af regnvandsbassiner.   
 
Herning kommune vurderer, at tilretningerne kan laves uden at der udarbejdes 
et egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om mindre, bagatelagti-
ge ændringer af planen. Herunder ses en oversigt over de ting, der bliver ret-
tet. 
 
Justering af oplandsgrænser mellem opland V02/V02.P og V03/V03.P i Gulle-
strup samt flytning af tilhørende regnvandsbassin (v. udløb V02RUL1) inden-
for samme matrikel. 
 
En revideret lokalplan for opland V02 og V03 i Gullestrup har bevirket, at Her-
ning Vand ønsker at ændre grænsen mellem de to spildevandsoplande. Med 
ændringen flyttes 1,5 ha areal fra opland V02 til V03. 
 
Endvidere har både Herning Vand A/S og Herning Kommune ønsket at regn-
vandsbassin med udløb V02RUL1 flyttes tættere på opland V02. Bassinet 
erstattes af et bassin med udløb V02RUL2, der kommer til at ligge på samme 
matrikel som det hidtidige bassin. 
Ved ændringen nedlægges bassinet ved udløb V02RUL1.  
 
Herning Kommune vurderer, at der er tale om bagatelagtige tilretninger såle-
des: 

 Arealet der flyttes fra et opland til andet opland er begrænset og van-
det ledes til samme vandløb.  

 Regnvandsbassinet flyttes indenfor samme matrikel. 
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 Ingen ejendomme i området får ændrede vilkår vedr. afledning af deres overflade-
vand. 

 
 
Kort som viser ændringerne i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025:  
Hidtidige spildevandsplan for V02-V03 i Gulle-
strup 

Ny spildevandsplan for V02-V03 i Gulle-
strup 

  
 
 
Opland V01 ændres til 2 oplande; Opland V01 og opland V07-1 
 
Opland V01 er ét stort opland i Gullestrup, som ligger placeret på begge sider af Gullestrup-
vej. Da overfladevand fra opland V01 skal tilledes to forskellige regnvandsbassiner, er det 
nødvendigt at dele oplandet i to forskellige oplande. Oplandet bliver delt således, at den del 
der ligger på den vestlige side af Gullestrupvej, bliver til opland V07-1 og leder til bassin med 
udløb V10RUL1 og den del der ligger på den østlige side af Gullestrupvej bibeholdes med 
det eksisterende oplandsnavn V01 og leder til bassin med udløb V01RUL1.  
 
Herning Kommune vurderer, at det er bagatelagtige tilretninger da: 

 begge bassiner udleder til samme recipient og der dermed ikke er en ændring i be-
lastningen af recipienten. 

 ingen ejendomme i området får ændret vilkår for afledning af regn- og spildevand. 
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Kort som viser ændringen i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025. 
Hidtidige spildevandsplan for V01 i Gullestrup Ny spildevandsplan for V01 og V07-1 i Gul-

lestrup 

 

 
Herning Kommunes samlede vurdering 
 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Herning kommune, at rettelser i spilde-
vandsplanen for ovenstående områder kan foretages uden udarbejdelse af egentligt tillæg til 
spildevandsplanen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tove Jakobsen / Sisse Redeker 
 
 
Bilag: 
Oplandskort, oplandsskema og udløbsskema for Gullestrup på baggrund af ændringerne. 


