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Tillæg 23 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015–2025 for Gød-
strup   
 
 
Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Gødstrup, 
udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forbindelse 
med en større byudvikling i Gødstrups sydlige bydel.  
 
Bydelen er omfattet af Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, herun-
der tillæg 54 til kommuneplanen vedr. Gødstrup, der sammen med lokalpla-
nerne lokalplan 54.C1.1 og 54.E3.1 ligeledes pt. er under vedtagelse. Endvi-
dere tilrettes planen iht. lokalplan 59.E2.2 og tillæg 43 til kommuneplan 2017-
2028 for byens østlige del, som blev vedtaget i efteråret 2018. I tillægget med-
tages mindre tilretninger af planen for Gødstrup i øvrigt. 
 
Med dette tillæg vil spildevandsplanen komme til at dække hele den aktuelle 
kommuneplanramme (incl. de 2 nye tillæg hertil) for Gødstrup. 
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Tillæggets indhold 
 
For at spildevandsplanen stemmer overens med kommuneplanen (inkl. tillæg 43 og 54 her-
til), tilføjes 6 nye planoplande. Det er opland F06.P, F06-1.P, F08.P, F09.P, F09-1.P og 
F10.P. Oversigt over de nye oplande og ændring af navn for en del af opland F02.P (F11.P) 
fremgår af fig. 1. 
 

 
Fig. 1 Oversigt over af nye planoplande i Gødstrup med tillæg 23. 

 
Til afvanding af den nye bydel planlægges der nye udløb via regnvandsbassiner flere steder i 
forbindelse med byudviklingen. Placering af udløb og bassiner er angivet i figur 2. Bassi-
nerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene renses og neddrosles tilstrækkeligt inden 
udløb til recipient.  
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Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra de nye planoplande i Gødstrup 
inden udløb til recipient med angivelse af de vandløb som skal modtage vandet. 

 
 
Med tillæg 23 ændres spildevandsplanen for Gødstrup som angivet i tabel 1. 
 
 Areal 

(ha) 
Ændring Begrundelse 

F02.P 10,18 Oplandet er minimeret med 
12,34 ha, som overgår til 
opland F11.P. 

Den sydlige del af det tidligere opland 
F02.P graviterer mod syd. Derfor er det 
ændret til opland F11.P. 

F06.P 9,19 Nyt opland til byudvikling af 
lokalplan 54.E3.1 og 
59.E2.2, Erhvervsområder 
nord for Hilmer Sølundsvej. 

Ny byudvikling som skal spildevands-
planlægges 
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F06-1.P 15,99 Nyt opland bl.a. til byudvik-
ling i forbindelse med vedta-
gelse af lokalplan 54.C1.1 

Ny byudvikling som skal spildevands-
planlægges 

F08.P 19,52 Nyt opland bl.a. til byudvik-
ling i forbindelse med vedta-
gelse af lokalplan 54.C1.1 

Ny byudvikling som skal spildevands-
planlægges 

F09.P 19,15 Nyt opland bl.a. til byudvik-
ling  

Ny byudvikling som skal spildevands-
planlægges 

F09-1.P 9,54 Nyt opland bl.a. til byudvik-
ling 

Ny byudvikling som skal spildevands-
planlægges 

F10.P 27,84 Nyt opland bl.a. til byudvik-
ling 

Ny byudvikling som skal spildevands-
planlægges 

F11.P 12,34 Del af det tidligere opland 
F02.P  

Vandet graviterer mod syd/øst (Hund-
kær Bæk), og ikke mod Nord til Her-
ningsholm Å som resten af F02. 

Regnvandsbas-
siner og udløb 

Befæ-
stet 
areal 
(ha) 

  

Udløb PRV-
RUL15 

1,50 Nyt udløb med overløb fra 
opland F04.  

Overløb fra nedsivningsbassin for op-
land F04 (vej). 

Regnvandsbas-
sin med udløb 
F06RUL1 

15.26 Bassin til afvanding af ny 
byudvikling af opland F06.P 
og F06-1.P 

Bassin skal sikre at regnvand neddros-
les inden udløb til Gl. Herningsholm Å. 

Regnvandsbas-
sin med udløb 
F08RUL1 

11,32 Bassin til afvanding af ny 
byudvikling af opland F08.P 

Bassin skal sikre at regnvand neddros-
les inden udløb til Hundkær Bæk  

Regnvandsbas-
sin med udløb 
F09RUL1 

15,21 Bassin til afvanding af ny 
byudvikling af opland F09.P 
og F09-1.P 

Bassin skal sikre at regnvand neddros-
les inden udløb til Hundkær Bæk 

Regnvandsbas-
sin med udløb 
F10RUL1 

13,92 Bassin til afvanding af ny 
byudvikling af opland F10.P 

Bassin skal sikre at regnvand neddros-
les inden udløb til Hundkær Bæk 

Regnvandsbas-
sin med udløb 
F11RUL1 

6,17 Bassin til afvanding af ny 
byudvikling af opland F11.P 

Tidligere del af opland F02.P udlægges 
som opland F11.P. Bassin skal sikre at 
regnvand neddrosles inden udløb til 
Hundkær Bæk 

Regnvandsbas-
sin med udløb 
F03RUL1 

 Ændrer navn til F01RUL1  

Tabel 1. Oversigt over ændringer i spildevandsplanen for Gødstrup med tillæg 23.  
 
 
Renseanlæg for spildevand 
Afledning af spildevand fra planoplandene F02.P, F06.P, F06-1.P, F08.P, F09.P, F09-1.P, 
F10.P og F11.P skal ske til Herning Renseanlæg.  
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Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand 
 
Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand 
som muligt skal håndteres lokalt. På denne baggrund er muligheden for nedsivning af over-
fladevand for Gødstrups nye planoplande vurderet. 
 
Resultatet har vist, at planoplande til nybyggeri i Gødstrup ligger i områder, der, iht. Herning 
Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, ikke vurderes nedsivningsegnede.  Det er 
”røde”/”delvis røde” områder i spildevandsplanens ”nedsivningskort”, hvilket betyder, at eksi-
sterende viden om områdets nedsivningsegnethed ikke sandsynliggør, at overfladevand kan 
nedsives i området. Nedsivningsegnetheden og grundvandsstanden i områderne er efterføl-
gende undersøgt nærmere og resultater har vist, at nedsivningsegnethed og grundvands-
stand i visse områder af byudviklingen tillader nedsivning af overfladevand. Resultaterne vur-
deres dog ikke tilstrækkelige til at udlægge hele oplande til nedsivning af overfladevand. Der-
for udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i 
Gødstrup.  
 
Recipient for overfladevand mod øst (Gl. Herningsholm Å) 
 
Udledning af overfladevand via udløb F06RUL1 til Gl. Herningsholm Å 
Udledning af overfladevand fra det nye planopland F06.P og F06-1.P til Gl. Herningsholm Å, 
vil ske gennem regnvandsbassin, der bliver indrettet som vådt bassin med den nødvendige 
rensning efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. 
Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet og det er den hy-
drauliske kapacitet, der vil ligge til grund for dimensioneringen af bassinerne, når udlednings-
tilladelse skal meddeles. 
 
Gl. Herningsholm Å  
Gl. Herningsholm Å har iht. Vandområdeplanerne ingen miljømålsætning og tilstanden er   
ukendt. Vandløbet kan bedst karakteriseres som en kanal med stillestående vand. 
 
Det vurderes at udledningen til Gl. Herningsholm Å med forøget tilførsel af næringsstoffer el-
ler andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne 
forværre forholdene i nærrecipienten til Gl. Herningsholm Å eller Gødstrup Sø. 
 
Det vurderes derfor, at udløbene med dette tillæg ikke vil give anledning til, at tilstanden i Gl. 
Herningsholm Å forringes og at det ikke vil være til hinder for, at målsætningen i vandområ-
deplanerne kan opfyldes.  
 
Recipient for overfladevand mod vest. (Hundkær Bæk) 
 
Udledningen af overfladevand via udløb F08RUL1, F09RUL1, F10RUL1 og F11RUL1 til 
Hundkær Bæk 
 
Udledningen af overfladevand fra det nye planopland F08.P, F09.P og F09-1.P, F10.P og 
F11.P til Hundkær Bæk vil ske gennem regnvandsbassin, som vil blive indrettet som vådt 
bassin efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Af-
løbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet og det er den hy-
drauliske kapacitet, der vil ligge til grund for dimensioneringen af bassinerne, når udlednings-
tilladelse skal meddeles og påvirkningen fra ekstremregn skal vurderes. For at sikre afvan-
ding af byen, skal Hundkær Bæk forlænges mod syd/øst. 
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Hundkær Bæk 
Hundkær Bæk har intet miljømål, da vandløbet ikke er omfattet af Vandområdeplanerne. Til-
standen er ukendt. Bækken vurderes dog til at være af noget forringet biologisk kvalitet med 
et faunaindeks svarende til DVFI 4. Bækkens potentiale vurderes til DVFI 5. 
 
Udledningen af overfladevand fra oplande i den nye bydel (F08.P, F09.P, F09-1.P, F10.P og 
F11.P) sker via bassiner, med den nødvendige rensning. På denne baggrund, forventes til-
førsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer, ikke at give anledning til at vandlø-
benes tilstand forringes. Det vurderes dog, at udledningen til Hundkær Bæk med forøget hy-
draulisk belastning, kan forværre forholdene og give anledning til oversvømmelse af nærreci-
pienten Hundkær Bæk, eller nedstrøms vandløb.  
  
Umiddelbart vurderes det, at rørlægningen af den nedre del af Hundkær Bæk ikke er i stand 
til at modtage den øgede mængde overfladevand ved ekstremregn, uden at det giver anled-
ning til oversvømmelse af vandløbet og evt. nedstrøms vandløb. Oversvømmelser kan hin-
dre at vandløbenes miljømål i Vandområdeplanerne kan opfyldes. Derfor kan det blive nød-
vendigt at etablere et vådområde eller lign., som vandløbet kan brede sig ud over, når det 
regner meget.  
 
Det vurderes derfor, at udledningen af overfladevand til Hundkær Bæk kan påvirke vandlø-
bet. I forbindelse med de nødvendige tilladelser vil det blive vurderet, hvad der er nødvendigt 
at etablere, for at undgå at udløbene giver anledning til oversvømmelse af Hundkær Bæk og 
være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne nedstrøms Hundkær Bæk kan 
opfyldes.  
 
Samtænkning af håndtering af hverdagsregn og ekstremregn for den nye bydel 
 
Med dette tillæg til spildevandsplanen er håndteringen af hverdagsregn koordineret 
med håndtering af bydelens ekstremregn, bl.a. med fælles bassiner for hverdags- og 
ekstremregn, med fokus på hvor vandet løber og på den rekreative udnyttelse af van-
det i byen. Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at det kræver et 
tæt samarbejde mellem forsyningsselskab og byggemodner under planlægning og 
realisering af byggemodningerne. 
 

Behandling af tillægget til spildevandsplanen 

Efter foreløbig politisk vedtagelse i Byrådet den 5. marts 2019, er dette tillæg til spildevands-
planen sendt i offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.) i perio-
den 11. marts - 6. maj 2019.  I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.  

Tillægget er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 12. august 
2019. Udnyttelse af tillægget må først ske efter vedtagelse af tilhørende kommuneplantillæg 
og lokalplaner, som forventes vedtaget på Byrådet den 27. august 2019. 

Bilag: 

Bilag 1.1: Kortbilag, Gødstrup 
Bilag 1.2: Udløbsskema, Gødstrup 
Bilag 1.3: Oplandsskema, Gødstrup 


