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Tillæg 42 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025: Helstrup-
vænget, Snejbjerg  
 
Baggrund for tillægget 
Tillæg 42 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på 
baggrund af et ønske fra Herning Kommune om, at byggemodning af et nyt 
område realiseres. Før realiseringen af området kan ske, er det nødvendigt at 
ændre i spildevandsplanen. Med tillæg 42 vil følgende blive ændret:   

- Oplandsgrænsen for planopland T17.P ændres, og oplandsnavnet æn-
dres til T06-6.P. 

- Recipienten for opland T17.P er anført til Fonvad Bæk med udløb 
T17RUL1. Dette ændres til Tyvkær Bæk for opland T06-6.P. Udløbet 
har nummer T06RUL1.  

- Udløb T17RUL1 nedlægges. 
- Nyt regnvandsbassin til opland T06-6.P planlægges etableret i den 

nordøstlige del af oplandet og ikke som tidligere planlagt i den nordve-
stlige del.  

- Vejafvanding fra en del af Ørskovvej ledes til regnvandssystem i 
opland T06 med udløb i T06RUL1 til Tyvkær Bæk. Oplandet registre-
res som statusopland T06-9. 

- Vejafvanding fra en del af Helstrupvej ledes til regnvandssystem i 
opland T06-5 med udløb i T06RUL1 til Tyvkær Bæk. Oplandet registre-
res som statusopland T06-10.  

- Planlagt bassin i den østlige del af opland T06.P udtages af spilde-
vandsplanen, da det ikke skal benyttes. Opland T06.P ændrer navn til 
T06-5. 
 

Tillæggets indhold 
Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i den vestlige del af Snejbjerg for 
området omkring Helstrupvej og Ørskovvej. Herning Kommune udstykker det 
nordlige område i lokalplan 51.B9.2 i 2022. Området er i spildevandsplanen 
benævnt opland T17.P, men det ændrer hermed oplandsgrænse og omdøbes 
til T06-6.P af praktiske/tekniske årsager. Det planlagte regnvandsbassin flyttes 
ift. tidligere planlægning længere mod nordøst for at kunne afvande hele om-
rådet. Bassinet placeres på matriklerne 12g og 13f, Snejbjerg By, Snejbjerg, 
som begge er ejet af Herning Kommune. Regnvand fra det nye planopland 
T06-6.P vil blive ledt til det nye regnvandsbassin og derfra videre via to eksi-
sterende bassiner ved henholdsvis Engbjergskolestien og Markstien med ud-
løb til T06RUL1 til Tyvkær Bæk ved Studsgårdsvej. Recipienten ændres såle-
des fra Fonvad Bæk til Biløb til Tyvkær Bæk. Ændringen sker, fordi udløb til 
Fonvad Bæk ville medføre anlæggelse af uforholdsmæssig lang ledning fra 
bassin til recipient og fordi der er kapacitet i det eksisterende bassin- og led-
ningssystem til at modtage regnvandet. 
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Regnvandet fra en del af de to veje Helstrupvej og Ørskovvej ledes via grøft til det eksiste-
rende bassin ved Markstien med udløb T06RUL1 til Biløb til Tyvkær Bæk ved Studsgårdsvej. 
 
Opland T06.P ændrer navn til T06-5 da der ellers vil være to oplande med samme navn. Det 
nuværende planlagte bassin i oplandet tages ud. Hele området er i dag stort set fuldt bebyg-
get, og der er ikke brug for et bassin, da regnvandet ledes via to eksisterende bassiner ved 
henholdsvis Engbjergskolestien og Markstien med udløb til T06RUL1 til Tyvkær Bæk ved St-
udsgårdsvej.  
 

 
Figur 1. Nuværende spildevandsplan. Kortudsnit. 
 

 
Figur 2: Overblikstegning for kommende spildevandsplan. Med pink firkant er vist det område, hvor der er ændringer i spilde-
vandsplanen med dette tillæg. Med pink cirkel vises udløbet, hvor de oplande, der revideres med dette tillæg, har udløb.  
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Oplysninger om nuværende og kommende oplandsnavne og -størrelser ses i tabel herunder. 
Se også oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1.1 – 1.3. 
 

 
 
Spildevand 
Spildevand fra opland T06-6.P ledes til Herning renseanlæg og bidrager med  95 PE. Der er 
ingen bidrag fra de nye oplande T06-9 og T06-10, da oplandene kun omfatter vejareal, som 
ledes til regnvandssystemet. 
 
Recipient for regnvand 
Fra opland T06-6.P ønsker Herning Vand at anlægge et rør til afledning af vandet fra bassi-
net i oplandet. Røret tilkobles det eksisterende regnvandssystem i området. Regnvand fra 
opland T06-6.P samt T06-9 og T06-10 ledes dermed gennem to eksisterende bassiner med 
udløb til Tyvkær Bæk via et mindre vandløb Biløb til Tyvkær Bæk syd for Studsgårdvej. 
 
Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk er ikke miljømålsat. Vandløbet løber til Herningsholm 
Å, som har målsætningen ”God økologisk tilstand” og målsætningen er opfyldt. 
Tyvkær Bæk er i dag fuldt belastet af et stort antal eksisterende regnvandsudløb, både med 
og uden forsinkelse. Ligeledes vil Tyvkær Bæk fremadrettet være nærmeste recipient i for-
bindelse med afvanding af nye kommende arealer. Dette giver store hydrauliske udfordringer 
i bækken, som forventes at blive forværret på sigt. 
 
Herning Vand og Herning Kommune her derfor undersøgt mulige løsninger på afvandings-
problematikken. I øjeblikket arbejdes der på en plan om opstuvning af vand i den sydligste 
del af Tyvkær Bæk. Det forventes at en opstuvning vil kunne være med til at løse den hy-
drauliske belastning af recipienten. 
  
Den forøgede udledning af regnvand efter byggemodning af opland T06-6.P vurderes at 
være begrænset og forventes ikke at give anledning til en markant øget hydraulisk belastning 
eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, da der etableres regnvandsbas-
sin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand i det nye boligområde. 
Derudover ledes alt vandet gennem to eksisterende bassiner og vil derigennem blive yderligt 
forsinket, renset og evt. nedsivet. Ligeledes vil den kommende plan for Tyvkær Bæk tage 
alle udløb med i betragtning, og det er Kommunens samlede vurdering, at projektet i forbin-
delse med andre planer og projekter for Tyvkær Bæk, på sigt ikke vil have en negativ påvirk-
ning på recipienten. Den kommende tilledning af regnvand til Tyvkær Bæk vurderes derfor at 
være acceptabel. 
 
I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den 
hydrauliske kapacitet af Tyvkær Bæk i forhold til merbelastningen fra regnvandsbassinet og 
vejstrækningerne. 
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Specifikke vilkår vedr. placering og udformning af det nye bassin og vilkår vedr. udledning 
herfra (herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassin samt afløbsvandfø-
ring) vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg 
skal realiseres.  
 
 
Miljøvurdering 
Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer, der kan få væsent-
lig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. 
Der er udført en screening af tillægget efter lovens bilag 3. Tillæg nr. 42 til spildevandsplan 
2015-2025 udgør kun en lille ændring af Spildevandsplanen, og det er Kommunens vurde-
ring, at de miljømæssige konsekvenser af tillægget til spildevandsplanen er af sådan en ka-
rakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering af planændringen ikke er nødvendig.  
 
Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til tillæg-
get. 
 

Behandling af tillægget til spildevandsplanen 
Efter foreløbig vedtagelse bliver tillægget offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside 
(www.herning.dk.). 

Efter offentliggørelsen er tillægget fremlagt på hjemmesiden i 8 uger, indenfor hvilken frist til-
lægget kan kommenteres overfor kommunen. Tillægget fremsendes samtidig til Miljøstyrel-
sen.  

Når tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet (eller Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur, 
og Naturudvalg, hvis der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode), 
offentliggøres det på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.). 
 
Endelig vedtagelse af tillægget 
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 20.05 2022 til 15.07 2022.   

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Dette tillæg til spildevandsplanen er endelig vedtaget af Herning Kommunes Miljø-, Infra-
struktur, og Naturudvalg den 15. august 2022.  

 
 
Bilag: 

Bilag 1.1: kortbilag, Snejbjerg 
Bilag 1.2: udløbsskema, Snejbjerg 
Bilag 1.3: oplandsskema, Snejbjerg
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