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Tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Snejb-
jerg og vestlig del af Herning

Tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg og 
den vestlige del af Herning udarbejdes på baggrund af:

 Ny lokalplan nr. 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i 
Herning

 Kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i 
Snejbjerg

 Eksisterende lokalplan 51.B15.1Boligområde nord for Snejbjerg Ho-
vedgade

 Ny kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej 
 Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret 
 Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej 
 Placering af 4 regnvandsbassiner
 Nedlæggelse af 1 regnvandsbassin
 Flytning af 1 regnvandsbassin
 Plan om nedlæggelse af tre uforsinkede afløb
 Ændring af diverse oplandsgrænser, oplandsnavne og udløbsnumre.

Med dette tillæg opdateres spildevandsplanen i forhold til ovenstående jf. 
oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1-5.

SNEJBJERG

Kommuneplanramme 51.B16 og kommende lokalplan nr. 51.B16.3
Med den kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i 
Snejbjerg bliver det muligt at etablere nye boliger i et område ved Gødstrup-
vej. Lokalplanen ønskes i et kommuneplanrammeområde, som på nuværende 
tidspunkt ikke er spildevandsplanlagt. Området skal derfor spildevandsplan-
lægges.
Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et områ-
de, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor 
udlægges området til separatkloak. Oplandet bliver en del af opland T10.P. Af-
ledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg og overfladevandet vil 
blive udledt til Tyvkær Bæk via udløb T10RUL1 efter forsinkelse og rensning i 
regnvandsbassin. Der reserveres plads til at Herning Vand A/S kan etablere et 
regnvandsbassin i området på matrikel nr. 4d Ørskov By, Snejbjerg.
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Nuværende spildevandsplan for opland T10.P           Ny spildevandsplan for opland T10.P

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Nuværende 
T10.P 12,64 6,32
Kommende
T10.P 20,45 10,23 Oplandet øges og overfladevand vil blive 

afledt til Tyvkær Bæk via udløb T10RUL1. 
Der er mulighed for at der kan etableres 
regnvandsbassin i området. 

Eksisterende lokalplan 51.B15.1 Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade
Lokalplanen blev endeligt vedtaget i 2004, men området er aldrig blevet spildevandsplanlagt. 
Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af ca. 17 boliger i området. Spilde-
vandsplanen opdateres derfor med et nyt planopland (T06-2.P). Området ligger iht. vejleden-
de nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at 
overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spilde-
vand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær 
Bæk via udløb T06RUL1. Overfladevandet vil blive renset og forsinket i eksisterende bassin 
ved Markstien.
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Skitse med opland T06-2.P

Oplande Areal (ha) Bef. areal 
(ha)

Bemærkning

Kommende
T06-2.P 0,93 0,42 Udløb vil ske til Biløb til Tyvkær Bæk via 

T06RUL1. 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B16
I forbindelse med Herning Kommunes kommuneplan 2017-2028, som blev vedtaget i juni 
2017, blev kommuneplanrammen ved Langvadbjergvej 51.B16 udvidet. Spildevandsplanen 
skal derfor opdateres. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et 
område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges 
området til separatkloak (opland T09-1.P). Afledning af spildevand vil ske til Herning Rense-
anlæg, og overfladevand vil blive udledt til Tyvkær Bæk via udløb A22RUL1 efter forsinkelse 
og rensning i regnvandsbassin.

Skitse med nyt opland T09-1.P

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Kommende
T09-1.P 2,04 0,92 Nyt planopland hvor overfladevand ledes til 

Tyvkær Bæk via nyt bassin med udløb 
A22RUL1. 
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Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3
I forbindelse med Herning Kommunes kommuneplan 2017-2028, som blev vedtaget i juni 
2017, blev den eksisterende kommuneplanramme ved Kæret i Snejbjerg 51.E3 udvidet. Spil-
devandsplanen skal derfor opdateres. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spil-
devandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsi-
ve. Derfor udlægges området til separatkloak. Området deles i to oplande, da det forventes, 
at der vil blive forskellige befæstelsesgrader. Området får oplandsnummer T08-1.P og T08-
2.P. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt 
til Biløb til Tyvkær Bæk via udløb T08RUL1 efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. 
Regnvandsbassin placeres i området på matrikel nr. 33 am Snejbjerg By, Snejbjerg. Arealet 
er ejet af Herning Vand A/S.

  
Eksisterende spildevandsplan                                               Kommende spildevandsplan for kommuneplanramme

                51.E3.

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Kommende
T08-1.P 4,85 3,39 Nyt planopland udlagt til separatkloak med 

udledning af overfladevand til Biløb til Tyv-
kær Bæk via udløb T08RUL1. Befæstelses-
grad på 0,70.

T08-2.P 9,93 3,97 Nyt planopland udlagt til separatkloak med 
udledning af overfladevand til Biløb til Tyv-
kær Bæk via udløb T08RUL1. Regnvands-
bassin planlægges etableret i oplandet. 
Befæstelsesgrad på 0,40.
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Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9
I forbindelse med Herning Kommunes kommuneplan 2017-2028, som blev vedtaget i juni 
2017, blev den eksisterende kommuneplanramme ved Ørskovvej i Snejbjerg 51.B9 udvidet. 
Spildevandsplanen skal derfor opdateres. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i 
spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan 
nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak (opland T17.P). Afledning af spildevand 
vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Fonvad Bæk via udløb 
T17RUL1 efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Her-
ning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin på matrikel nr. 13 f Snejbjerg By, Snejbjerg. I 
forbindelse med den endelige projektering og placering af bassin, skal det påses, at bassinet 
placeres uden for det område, som er udpeget til nitratfølsomt indsatsområde i den nordlige 
del af matriklen.

    Kommende spildevandsplan for nyt opland T17.P.

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Kommende
T17.P 9,51 4,28 Nyt planopland udlagt til separatkloak med 

udløb via T17RUL1 til Fonvad Bæk. Regn-
vandsbassin planlægges etableret i områ-
det. 

Generel opdatering af spildevandsplanen
En del af opland T06.P er færdigkloakeret og ændres derfor fra plan til status. Oplandet er 
herefter en del af opland T06-1. 

Opland T06.P består af to deloplande. For at kunne henvise mere præcist til et bestemt om-
råde ændrer det ene delopland navn til T06-1.P. 

Opland T06 består af flere forskellige deloplande, som ligger spredt i Snejbjerg. For at kunne 
referere mere præcist til de enkelte områder, får de hver sit oplandsnummer:T06, T06-1, 
T06-2, T06-3 og T06-4.
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Nedlæggelse af tre uforsinkede afløb 
Opland T03: overfladevand udledes i dag uforsinket og urenset til Biløb til Tyvkær Bæk. Med 
dette tillæg opdateres oplandet med en plan. Planen betyder, at udløb T03RUL1 nedlægges. 
I fremtiden skal overfladevand fra T03 afledes via bassin med udløb T05RUL1.

Opland T04: overfladevand udledes i dag uforsinket og urenset til Biløb til Tyvkær Bæk. Med 
dette tillæg opdateres oplandet med en plan. Planen betyder, at udløb T04RUL1 nedlægges. 
I fremtiden skal overfladevand fra T04 afledes via bassin med udløb T05RUL1.

Opland T06-4: overfladevand udledes i dag uforsinket og urenset til Biløb til Tyvkær Bæk. 
Med dette tillæg opdateres oplandet med en plan. Planen betyder, at overfladevand fra 
oplandet fremadrettet vil blive ledt til bassin med udløb T05RUL1 før udløb til recipient.

Justering af oplandsgrænser
Ved opland T07 ligger flere virksomheder i to forskellige oplande. Derfor justeres oplands-
grænsen for opland T07 så der bliver overensstemmelse med de faktiske forhold. Opland 
T09 og opland T09.P bliver tilsvarende mindre. Justeringen ændrer ikke udløbsmængden til 
Biløb til Tyvkær Bæk.

Oplandsgrænse for opland T11.P for Snejbjerg ny skole justeres i forhold til de faktiske for-
hold. Messemotorvejen afskærer en del af området og oplandet er derfor reelt mindre, end 
hvad spildevandsplanen for nuværende angiver.  

Flytning af bassin og ændring af udløbsnummer
Bassin T09RRB1 ved Langvad Enge med udløb T09RUL1 til Tyvkær Bæk skal flyttes. Dette 
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skyldes, at der ikke er plads nok til, at det eksisterende bassin kan udvides og dermed mod-
tage den planlagte mængde af overfladevand. Da der er etableret en ny cykelsti og da der 
måske skal være en tilkørselsvej til den nordlige del af området, og en del af den omkringlig-
gende natur er §3 beskyttet, er det ikke muligt at udvide bassinet. Bassinet flyttes derfor til 
matrikelnummer 71 og 44a Vestervang, Herning Jorder på den østlige side af Tyvkær Bæk. 
Bassinet vil herefter blive væsentligt større og modtage overfladevand fra flere oplande både 
fra Snejbjerg og fra Herning. Bassinudløb ændrer navn fra T09RUL1 til A22RUL1. Bassinet 
hører teknisk set fremover til Herning, og er derfor ikke længere med i udløbsskema for 
Snejbjerg. Recipienten ændres ikke (se kort herunder). Det eksisterende bassin tages ud af 
drift og vil efterfølgende henligge som naturområde.

Skitse over bassin som skal flyttes fra vestlig side af Tyvkær Bæk til østlig side af Tyvkær Bæk.

Ændring af oplandsnummer, bassinnummer og udløbsnummer
Opland T12.P ændres til opland T05-5.P. Udløbsnummeret ændres fra T12RUL1 til 
T05RUL1, fordi det kommende regnvandsbassin primært kommer til at afvande opland T05 
(T05-2, T05-3, T05-4 og T05-5), når de bliver separeret. Ændringen betyder dermed, at nav-
nene for de primære oplande, som leder overfladevand til et bassin, passer med navn på 
bassin og udløb. 

Opland T06.P
En lille del af opland T06.P ændres til T06-1.P og en del af oplandet bliver lagt til det nye 
opland T17.P. For at sikre afvanding af overfladevand fra opland T06.P reserves der plads 
til, at Herning Vand A/S kan etablere nyt regnvandsbassin på matrikel nr. 10ae Snejbjerg By, 
Snejbjerg. Regnvandsbassinet skal udlede til Biløb til Tyvkær Bæk via eksisterende udløb 
T06RUL1. En del af matriklen ligger indenfor 300 meter beskyttelseszonen til drikkevands-
boringer. Ved den endelige projektering og placering af bassin skal der tages højde for be-
skyttelseszonen, og hvis bassin skal placeres indenfor beskyttelseszonen, skal regnvands-
bassinet etableres med tæt bund.

Oversigt over ændringer i spildevandsplanen for Snejbjerg:

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Nuværende 
T06 53,06 20,16 Oplandet deles i flere oplande.
T03 0,84 0,24
T04 0,41 0,19
T07 17,15 8,40 Oplandsgrænse justeres
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T09 17,13 5,65
T09.P 10,15 5,08 Oplandsgrænse justeres og udløbsnummer 

ændres til A22RUL1
T10.P 12,64 6,32
T12.P 4,13 1,86 Oplandsnummer ændret til T05-5.P
T06.P 17,05 7,67
T11.P 33,78 15,20
Kommende
T06 12,34 4,69 Opland T06 ændres til opland T06, T06-1, 

T06-2, T06-3 og T06-4 Recipienten for alle 
oplande er Biløb til Tyvkær Bæk via udløb 
nr. T06RUL1.

T06-1 39,24 17,91 Nyt oplandsnavn. Tidligere del af opland 
T06.

T06-2 3,58 1,36 Nyt oplandsnavn. Tidligere del af opland 
T06.

T06-3 0,84 0,30 Nyt oplandsnavn. Tidligere del af opland 
T06.

T06-4 0,60 0,27 Nyt oplandsnavn. Tidligere del af opland 
T06. Udløb ændres i plan. Kommende ud-
løb T05RUL1 via nyt bassin.

T03 0,84 0,24 Udløb T03RUL1 nedlægges i plan. Kom-
mende udløb T05RUL1 via nyt bassin.

T04 0,41 0,19 Udløb T04RUL1 nedlægges i plan. Kom-
mende udløb T05RUL1 via nyt bassin.

T07 24,19 11,85 Oplandsgrænsen mellem opland T07 og 
T09 og T09.P er ændret, så opland T07 er 
blevet større. Udløb via T07RUL1

T09 11,59 3,83 Oplandsgrænsen er justeret og oplandet er 
blevet mindre. Udløbspunkt ændres fra 
T09RUL1 til A22RUL1. 

T09.P 8,65 4,33 Oplandsgrænsen er ændret. Oplandet er 
blevet mindre. Udløbspunkt ændres fra 
T09RUL1 til A22RUL1

T05-5.P 4,04 1,82 Nyt oplandsnavn. Tidligere opland T12.P. 
Udløb T12RUL1 ændres til udløb 
T05RUL1.

T06.P 8,60 3,87 Oplandet er blevet mindre, da det er blevet 
til flere forskellige oplande. En del af opland 
T06.P ændres fra plan til status og bliver 
dermed en del af T06-1. Udløb via 
T06RUL1 til Biløb til Tyvkær Bæk.

T06-1.P 2,01 0,91 Nyt oplandsnummer. Udløb via T06RUL1
T06-2.P 0,93 0,42 Nyt opland. Udløb via bassin og udløb 

T06RUL1 til Biløb til Tyvkær Bæk.
T10.P 20,45 10,23 Udvidelse af opland pga. ny kommuneplan-

ramme. Afledning til Tyvkær Bæk via udløb 
T10RUL1.

T11.P 24,95 11,23 Oplandsgrænse justeres
T17.P 9,51 4,28 Nyt opland pga. ny kommuneplanramme. 

Afledning af overfladevand vil ske til Fon-
vad Bæk via nyt bassin og udløb T17RUL1.
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VESTLIG DEL AF HERNING

Ny lokalplan 14.BL2.1
Med den nye lokalplan nr. 14. BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning bliver 
området omdannet fra campingplads til et boligområde (østlig del af området) og et erhvervs-
område (vestlig del af området). I den nordlige del er der mulighed for at etablere p-pladser. 
Området er delvist udlagt i kommunens spildevandsplan, dog med meget lav befæstelses-
grad. En del af området er i dag fejlagtigt angivet som værende separatkloakeret. Med dette 
tillæg ændres spildevandsplanen således, at hele lokalplanområdet udlægges med plan om 
separatkloak, med højere befæstelsesgrader og nye planoplande. Lokalplanen er vedtaget 
politisk i december 2017.

 
Nuværende spildevandsplan for området.                    Kommende spildevandsplan for området. 

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Nuværende 
A30 3,07 0,31 Oplandet nedlægges. I stedet indføres 

opland A27-14.P og A22-3.P. Oplandet 
ændres fra status til plan. Udløbspunkt 
ændres fra A27UL1 (Teglværksgrøften) til 
A22RUL1 (Tyvkær Bæk).

A27-7 29,08 12,80
Kommende
A27-14.P 1,20 0,54 Oplandet er en del af det tidligere opland 

A30. Recipient ændres fra Teglværksgrøf-
ten til Tyvkær Bæk med udløb via 
A27RUL2. befæstelsesgrad på 0,45

A22-3.P 0,90 0,54 Oplandet er en del af det tidligere opland 
A30. Recipient ændres fra Teglværksgrøf-
ten til Tyvkær Bæk med udløb via 
A22RUL1. Befæstelsesgrad på 0,60

A27-13.P 0,53 0,32 Nyt planopland som udlægges til separat-
kloak med udløb til Tyvkær Bæk via udløbs-
punkt A27RUL2. Befæstelsesgrad på 0,60

A27-7 28,73 12,64 Oplandsgrænse ændres, så oplandet bliver 
mindre og A22-3.P bliver større. Recipien-
ten ændres fra Teglværksgrøften til Tyvkær 
Bæk via udløbspunkt A27RUL2.
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Justeringer i spildevandsplanen
Opland A22 deles i to nye oplande (A22-1 og A27-16), da overfladevandet ledet til to forskel-
lige regnvandsbassiner og dermed to forskellige udløb. Recipienten ændres ikke, da begge 
bassiner udleder til Tyvkær Bæk. 

A22-1 bliver på 9,16 ha, og det planlægges at overfladevandet fremover ledes til Tyvkær 
Bæk via bassin med udløb A22RUL1.

A27-16 bliver på 7,40 ha. Det planlægges, at overfladevandet fremover ledes til Tyvkær Bæk 
via bassin med udløb A27RUL2.

Opland A23 ændre navn til A27-15. Dette sker da udløbet A23RUL1 nedlægges i plan. Udlø-
bet og det tilhørende regnvandsbassin nedlægges, fordi der udledes stort set urenset over-
fladevand fra bassinet. I stedet anlægges et nyt regnvandsbassin med et nyt udløbsnummer 
A27RUL2. Overfladevandet bliver herefter renset og forsinket inden udløb. Desuden er det 
praktisk, at oplandsnavn og udløbsnavn passer sammen.

En del af opland A27-8 ændre navn til A27-11. Denne ændring ønskes, da oplandet frem-
over skal lede overfladevand til Tyvkær Bæk via udløb A27RUL2 i stedet for til Teglværks-
grøften via udløb A27UL1. Overfladevandet vil dermed blive renset og forsinket før udledning 
i stedet for at blive udledt uforsinket, som det sker i dag.

Regnvandsbassin ved Langvad Enge med udløb T09RUL1 flyttes til den anden side af Tyv-
kær Bæk. Regnvandsbassinet ændrer dermed navn og udløb til A22RUL1. Udløbet overgår 
derfor fra spildevandsplanens udløbsskema for Snejbjerg til udløbsskema for Herning. Der 
ledes dog overfladevand fra oplande i Snejbjerg til bassinet og udløbet fremgår derfor stadig 
af oplandsskema for Snejbjerg.

Oversigt over ændringer i spildevandsplanen for Herning:

Oplande Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning
Nuværende 
A22 16,01 4,80 Oplandet deles i to oplande: A22-1 og 27-

16.
A23 6,23 2,87 Opland ændre navn til A27-15
A27-7 29,08 12,80
A27-8 84,33 37,10 Del af opland bliver til opland A27-11
A30 3,07 0,31
Kommende
A22-1 9,16 2,75 Tidligere del af opland A22
A22-3.P 0,90 0,54 Tidligere del af opland A30 og A27-7
A27-7 28,73 12,64 Kommende udløb A27RUL2

A27-8 83,46 36,72 Oplandet er blevet mindre, da en mindre 
del er blevet til opland A27-11

A27-16 7,40 2,22 Tidligere del af opland A22
A27-15 6,83 3,14 Tidligere opland A23
A27-11 0,87 0,38 Tidligere en del af opland A27-8
A27-13.P 0,53 0,32 Nyt opland til parkeringsplads i henhold til 

lokalplan
A27-14.P 1,20 0,54 Tidligere opland A30. Kommende udløb 

A27RUL2
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Recipienter

Overfladevand fra Snejbjerg og den vestlige del af Herning vil blive udledt til tre forskellige 
recipienter; Biløb til Tyvkær Bæk, Tyvkær Bæk og Fonvad Bæk. 

Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk
Hverken Biløb til Tyvkær Bæk eller Tyvkær Bæk er målsat. Der er ingen planer om indsatser 
i vandløbene. Den generelle tilstand af vandløbene er ukendt, da tidligere undersøgelser er 
for gamle til at basere en vurdering af tilstand på i dag. Vandløbene bærer i dag præg af at 
være påvirkede af overfladevand og spildevand. 

Tillæg 17 indeholder rigtigt mange tilretninger i forbindelse med Herning Vand A/S’s master-
plan for Snejbjerg og den vestlige del af Herning. Mange af de nævnte tilretninger i dette 
tillæg, herunder etablering af bassiner i nye planlagte områder, etablering af regnvandsbassi-
ner i forbindelse med nedlægning af uforsinkede udløb samt etablering af nye bassiner i ste-
det for dårligt fungerende bassiner betyder, at de eksisterende udledninger forbedres væ-
sentligt, hvilket alt andet lige bør højne tilstanden i Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk i en 
vis grad. 

Ligeledes forventes det ikke, at de øgede udledninger i forhold til nye byggemodningsområ-
der vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelast-
ning af recipienterne. Dette skyldes, at der bliver etableret regnvandsbassiner til forsinkelse 
og rensning af den øgede mængde af overfladevand. På baggrund af ovenstående vurderes 
det at den ekstra tilledning af vand til vandløbssystemet er acceptabel.

Fonvad Bæk 
Fonvad Bæk leder nedstrøms ud i Skibbild Sønderbæk, som er en del af Storå systemet. 
Miljømål for Fonvad Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er samlet 
en ”dårlig økologisk tilstand”, hvilket betyder, at der ikke er målopfyldelse i dag. Der er ingen 
aktuelle planer om indsatser for Fonvad Bæk. 

På sigt skal der ledes overfladevand ud til Fonvad Bæk fra opland T17.P som har et samlet 
areal på 9,51 ha. Der etableres regnvandsbassin i området med mulighed for forsinkelse og 
rensning af overfladevand. Etablering af det nye boligområde forventes derfor ikke at give 
anledning til hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af Fonvad 
Bæk. Det forventes ikke at merudledningen vil være til hindre for en fremtidig målopfyldelse i 
bækken og den kommende tilledning af regnvand til Fonvad Bæk vurderes at være accepta-
bel.

Specifikke vilkår vedr. placering og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af 
regnvandsbassinerne vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planer-
ne i dette tillæg, skal implementeres.

Behandling af tillægget til spildevandsplanen
Efter foreløbig politisk vedtagelse sendes tillægget i 8 ugers offentlig høring, indenfor hvilken 
frist, tillægget kan kommenteres overfor kommunen. Offentliggørelsen sker på Herning Kom-
munes hjemmeside (www.herning.dk.). Tillægget fremsendes samtidig til Miljøstyrelsen. 

http://www.herning.dk/
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Efter behandling af evt. høringssvar sendes tillægget til endelig vedtagelse i Byrådet (eller 
Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, hvis der ikke er indkommet bemærkninger i den 
offentlige høringsperiode). Offentliggørelse af det vedtagne tillæg sker på Herning Kommu-
nes hjemmeside (www.herning.dk.).

Endelig vedtagelse af tillægget
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 9. marts 2018 – 4. maj 2018.

Dette tillæg til spildevandsplanen er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Mil-
jøudvalg den 28. maj 2018.

Bilag:

Bilag 1: Kortbilag
Bilag 2: Udløbsskema Snejbjerg 
Bilag 3: Oplandsskema Snejbjerg
Bilag 4: Udløbsskema Herning
Bilag 5: Oplandsskema Herning

Med venlig hilsen

Sisse Redeker

http://www.herning.dk/

