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Administrativ rettelse nr. IX til Spildevandsplan 2015-2025

Herning Kommune og Herning Vand A/S er blevet opmærksomme på 
forskellige fejl i Spildevandsplan 2015-2025. Disse fejl rettes hermed.

Herning kommune vurderer, at rettelserne kan laves uden at der udarbejdes et 
egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om mindre, bagatelagtige 
ændringer i planen.

Justering af oplandsgrænser og nyt oplandsnummer

Baggrunden for ændringen er et ønske fra en privat bygherre om at 
byggemodne og udstykke Præstegårdsvænget 16 i Sunds. Det er imidlertid 
kun en del af området, der er omfattet af den gældende spildevandplan. 
Herning Vand må derfor ikke, som det ser ud i dag, aftage regn- og spildevand 
fra hele området.

Med denne administrative ændring laves et nyt separatkloakeret opland, E26, 
for Præstegårdvænget 16, Sunds. I oplandet etableres både regn- og 
spildevandsklok, men afledning sker til en fælleskloakledning i Skalmejestien. 
Oplandet får derfor i status afløb til fællessystemet syd for byggemodningen 
med udløb fra Sunds Renseanlæg (SUNDSRA).
Fællesledningen overgår på sigt til en regnvandsledning med udløb E26RUL1 
(via bassin) til Tværmosebækken. I spildevandsplanen er der derfor lagt en 
plan på oplandet om separatkloak. Opland E26 bliver på 1,91 ha.

Den nordligste del af grunden er i dag en del af det separatkloakerede opland 
E11.Oplandsgrænsen for opland E11 ændres med dette tillæg. Ved 
ændringen reduceres opland E11 i størrelse fra 42,06 ha til 40,92 ha.

Ændring af spildevandsplanlægning for en ejendom

Grunden Grønningen 7 i Aulum er blevet solgt af Herning Kommune, og der er 
søgt om byggetilladelse til ny bolig. Grønningen 7 er ikke optaget i 
Spildevandsplan 2015-2025. Herning Vand A/S har tidligere afsat stik til 
grunden, og opland AU3-1 udvides derfor med dette tillæg til også at omfatter 
Grønningen 7. Opland AU3-1 er separatkloakeret med afledning til Lundby 
Bæk via bassin.
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Med venlig hilsen

Sisse Redeker

Bilag:
Bilag 1. Sunds, oplandsskema
Bilag 2. Sunds, udløbsskema
Bilag 3. Sunds, oplandskort
Bilag 4. Aulum, oplandsskema
Bilag 5. Aulum, udløbsskema
Bilag 6. Aulum oplandskort


