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Administrativ rettelse nr. 28 til Herning Kommunes spildevandsplan 
2015-2025, Erhvervsområde ved Mørup Syd 
 
I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for tilretning 
som anført nedenfor. Herning kommune vurderer, at rettelsen kan laves uden 
der udarbejdes et egentligt tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om et 
mindre, bagatelagtigt forhold. 
 
Ved Mørup Syd (opland C10-1.P) angiver spildevandsplanen, at området skal 
kloakeres med både regn- og spildevand. I forbindelse med etablering af virk-
somheden Sand Road ved Mørup Syd er der lavet matrikulære ændringer og 
udstykket 4 nye matrikler, herunder en vejmatrikel. (se figur 1).  
 

     
Figur 1. Nuværende spildevandsplanlægning for opland C10-1.P (venstre), nye matrikler (højre) 
 
Virksomheden Sand Road har ikke behov for spildevandskloak på alle sine 
matrikler (7c 7d, 7e og 7f). Med denne administrative rettelse ændres spilde-
vandsplanen, så der er overensstemmelse med de nye udstykninger og virk-
somhedens ønsker i forhold til kloakering. Der laves følgende ændringer (se 
figur 2 næste side): 
 

 Opland C10-2.P oprettes som et opland med kloakeringsformen ”Over-
fladeafvanding”. Oplandet udgør 1,20 ha.  
 

 Opland C10-3.P oprettes som et opland med samme kloakeringsform 
som C10-1.P (separat). Oplandet udgør 0,64 ha.  
 

 Opland C10-4.P oprettes som et opland med samme kloakeringsform 
som C10-1.P (separat), men bebygges ikke. Oplandet udgør 0,41 ha.  
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 Opland C10-5.P oprettes som et opland med kloakeringsformen ”Overfladeafvan-
ding”. Oplandet udgør 0,26 ha.  
 

 Opland C12 reduceres i størrelse idet Herning Kommune har købt noget af jorden til 
etablering af Mørup Syd. Arealet lægges til C10-1.P. C12 ændrer størrelse fra 19,89 
ha til 19,51 ha. Opland C10-1.P ændrer samlet set størrelse fra 33,47 til 31,33 ha 

  

 
Figur 2. Nye spildevandsoplande i området ved Mørup Syd  
 
 

Del af C10-2.P 


