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Administrative rettelser i Spildevandsplan 2015-2025 i Herning Syd, 
marts 2018. 
 
Herning Kommune og Herning Vand A/S er blevet opmærksomme på forskel-
lige fejl i Spildevandsplan 2015-2025 for Herning Syd omkring MCH Messe-
center Herning. 
 
Det handler om oplande, som er udlagt med forkert kloakeringsform i både 
status og plan. Ligeledes har vi konstateret at der er behov for mindre juste-
ringer af oplandsgrænser, så de f.eks. følger matrikelgrænser eller afgræns-
ninger for delområder i lokalplanerne for området. Disse fejl rettes hermed. 
 
Endvidere er der et opland, som har været udlagt til nedsivning, men hvor 
Herning Kommune nu vurderer, at det ikke er sandsynligt, at overfladevand 
kan nedsives. Dette opland udlægges nu til afledning af overfladevand til klo-
ak. 
 
Herning kommune vurderer, at rettelserne kan laves uden at der udarbejdes et 
egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om mindre, bagatelagtige 
forhold. 
 
Oversigt over tilretningerne fremgår af nedenstående tekst samt oversigtskort i 
bilag 1. 
 
Justering af oplandsgrænser 
 

• Afgrænsningen af opland C05-1 ændres, så den følger matrikelgræn-
sen i den sydlige del af oplandet.  

• Afgrænsningen af opland C05, C10 og C10.P ændres, så den følger 
deloplandsgrænsen i lokalplanerne 14.E7.1 og 14.E15, i forhold til hvor 
der må etableres parkering.  
 

Ændringer i kloakeringsform i status og plan 
 

• Opland C05-1 er i ”Oplandskort” for Herning angivet som tilsluttet for 
både regn- og spildevand i ”status”. Dette er en fejl. Oplandet ændres 
til tilsluttet for regnvand i ”status” (svarende til de faktiske forhold) og 
tilsluttet for spildevand i ”Plan”, idet oplandet først skal bebygges på et 
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senere tidspunkt.  
• Opland C14.P er fejlagtigt udlagt i ”Plan” til både at skulle tilsluttes for regnvand og 

spildevand. Idet lokalplanen ikke giver mulighed for bebyggelse i området, skal op-
landet kun udlægges for regnvand. 

• Opland C15.P er udlagt til nedsivning. Dette opland udlægges nu til afledning af over-
fladevand til kloak, idet Herning Kommune vurderer, at det ikke er sandsynligt at 
overfladevand kan nedsive i oplandet. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Tove Jakobsen 
 
Bilag: 
 
Bilag 1. Ændringer i spildevandsplan 2015-2025 for Herning Syd, marts 2018. 
Bilag 2. Oplandskort Spildevandsplan 2015-2025 for Herning Syd, marts 2018. 


