
- 1 –
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Administrativ rettelse nr. 12 til Spildevandsplan 2015-2025 – diverse om-
råder (Feldborg, Haunstrup, Timring, Kibæk, Søby og Hammerum)

I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for nogle tilret-
ninger – som anført nedenfor. Herning kommune vurderer, at rettelserne kan 
laves uden at der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er 
tale om mindre, bagatelagtige forhold.

Ændret spildevandsplanlægning, Langgade 53, Feldborg 
Ejendommen er forsynet med både regnvands- og spildevandsstik, og er til-
sluttet kloakken, men er ikke separeret endnu. Ejendommen optages i spilde-
vandsplanen som fælleskloakeret med plan om separatkloak. Ejendommen er 
beliggende i landzone.

Fig. 1a. Langgade 53, Feldborg – er tilsluttet 
kloak, men ikke medtaget i opland for nuvæ-
rende

Fig. 1b. Langgade 53, Feldborg optages som 
en del af opland E5 i spildevandsplanen

Tilretning af oplandsgrænse, opland E1 ved Bredgade 67, Feldborg 
Ejendommen ligger på en stor matrikel i landzone. Oplandsgrænsen justeres.  

Fig. 2a. Bredgade 67, Feldborg – afgrænsning 
af opland E1 i nuværende spildevandsplan

Fig. 2b. Kommende oplandsafgrænsning af 
opland E1 for Bredgade 67, Feldborg.
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Ændret spildevandsplanlægning, Langgade 35, Feldborg
Langgade 35, Feldborg, er forsynet med både regnvands- og spildevandsstik og er tilsluttet 
kloakken, men er ikke separeret endnu. Ejendommen optages i spildevandsplanen som fæl-
leskloakeret med plan om separatkloak. Ejendommen er beliggende i landzone.

Fig. 3a. Langgade 35 er tilsluttet kloak, men 
ikke medtaget i opland i nuværende spilde-
vandsplan

Fig. 3b. Langgade 35 optages som opland E5-
1 i nuværende spildevandsplan

Ændret spildevandsplanlægning, Kirsebærmosen 7, Haunstrup 
Kirsebærmosen 7, Haunstrup er forsynet med både regnvands- og spildevandsstik. Ejen-
dommen er beliggende i landzone. Ejendommen optages i spildevandsplanen som del af 
opland G01.

Fig. 4a. Kirsebærmosen 7 er tilsluttet kloak, men 
fremgår ikke som en del af opland G01 i nuvæ-
rende spildevandsplan

Fig. 4b. Kirsebærmosen 7 optages som del af 
opland G01 i spildevandsplanen
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Ændret spildevandsplanlægning, Møltrupvej 115, Timring
Møltrupvej 115, Timring, er på ejers foranledning blevet tilsluttet spildevandskloak idet den 
tidligere spildevandsløsning med septiktank fungerede dårligt. Afledningen af regnvand fra 
ejendommen ændres ikke (udledning via rørlagt grøft). Ejendommen er beliggende i landzo-
ne. Ejendommen optages i spildevandsplanen som separatkloakeret med udledning af regn-
vand via privat udløb PRVRUL18. 

Fig. 5a. Møltrupvej 115 er tilsluttet kloak, men 
ikke medtaget i opland i nuværende spilde-
vandsplan

Fig. 5b. Møltrupvej 115 optages som opland 
T14T i spildevandsplanen

Ændret spildevandsplanlægning, Fjelstervangvej 1, Kibæk 
Fjelstervangvej 1, Kibæk er forsynet med spildevandsstik og afleder kun spildevand til kloak-
ken. Regnvand nedsives. Ejendommen optages i spildevandsplanen som spildevandskloa-
keret med nedsivning af regnvand. Ejendommen er beliggende i landzone.

Fig. 6a. Fjelstervangvej 1 er tilsluttet kloak, men 
fremgår ikke som statusopland i nuværende 
spildevandsplan

Fig. 6b. Fjelstervangvej 1 optages som opland 
1.24-1 i spildevandsplanen
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Nyt opland
I forbindelse med anlæg af motorvejsstrækningen Vejle-Herning blev der etableret rasteplad-
ser ved Søby. Rastepladserne var på daværende tidspunkt kun forsynet med toiletter. Spil-
devand herfra blev tilsluttet spildevandskloak (trykledning vest for motorvejsanlægget) i for-
bindelse med anlæggelsen, men området blev ikke optaget i spildevandsplanen. Faciliteter-
ne er udvidet med tankningspladser, som også afleder spildevand til trykledningen. Raste-
pladserne ”Søby Øst” og ”Søby Vest” optages som et selvstændigt opland (M04) i spilde-
vandsplanen i overensstemmelse med de faktiske forhold. 

Fig. 7a. Rastepladserne ”Søby Øst” og ”Søby 
Vest”

Fig. 7b. Rastepladserne ”Søby Øst” og ”Søby 
Vest” optages som opland M04

Tilretning af oplandsgrænse, opland Y14-3.P, Hammerum
Afgrænsningen af opland Y14-3.P tilrettes, så den passer med de faktiske forhold (matrikel-
grænser).

       
Fig. 8a. Nuværende oplandsafgrænsning af Y14-3.P      Fig. 8b. Kommende oplandsafgrænsning af Y14-3.P
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Optagelse af spildevandsteknisk anlæg (grøft) i Hammerum
Til afledning af regnvand fra opland Y14-3.P og en del af Y08 i Hammerum er anlagt en grøft 
med et delvist slynget forløb, som leder til regnvandsbassin Y14RRB1. I forbindelse med ud-
arbejdelsen af tillæg 4 til spildevandsplanen overvejede Herning Vand at etablere grøfteløs-
ningen, men det blev først endeligt afklaret og besluttet, at der skulle være en åben grøft i 
forbindelse med ansøgningen om udledningstilladelse. 

Grøften fremgår for nuværende som rørlagt i spildevandsplanens kort. Grøften er anlagt på 
areal, som Herning Vand A/S har købt af Herning Kommune. Grøften aflede alene regnvand 
fra tilsluttede oplande, og den optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk an-
læg.

Fig. 9a. Det spildevandstekniske anlæg i Hammerum vises i nuværende spildevandsplan som rørføring 

Fig. 9b. Det spildevandstekniske anlæg i Hammerum vil fremover blive vist som grøft, svarende til de 
faktiske fohold. 

Med venlig hilsen

Trine Grud Fisker


