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Tillæg 40 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025: Lind  
 
Baggrund for tillægget 
I forbindelse med at Herning Kommune har udarbejdet en lokalplan, som skal 
muliggøre etablering af en ny daginstitution ved Kollundvej i Lind, skal spilde-
vandsplanen ændres.  
 
Med dette tillæg indføres desuden flere regnvandsbassiner i området mellem 
Koustrup Alle og Kollundvej. Bassinerne er nødvendige, da forsyningen skal 
separatkloakere alle fælleskloakerede områder i Lind over en årrække. Regn-
vandet skal efter endt separering ledes til regnvandsbassin til rensning og for-
sinkelse inden afledning til recipient.  

 
Med tillægget vil der desuden ske flere rettelser for at berigtige forhold så som 
oplandsgrænser, udløb, oplandsnavne, befæstelsesgrader mm. 
  
 
Tillæggets indhold 
 
Ny daginstitution 
Med dette tillæg ændres spildevandsplanen for et område ved Kollundvej i 
Lind, hvor en ny lokalplan (nr. 61.OF1.3 Lokalplan for et område til offentlige 
formål ved Kollundvej i Lind) er vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for etab-
lering af en daginstitution.  
 
Lokalplansområdet deles i to oplande som indføres i spildevandsplanen som 
opland Z04-1.P og Z04-2.P, hvor daginstitutionen ligger i opland Z04-2.P. Her-
ning Vand foreslår, at vandet fra opland Z04-2.P skal afledes via et lednings-
forløb til en åben grøft, hvorefter det ender i Herning Vands nedsivningsbassin 
Z04NEDS2 syd for motorvejen som anført på figur 1. Den nordligste del af 
oplandet tages samtidigt ud af spildevandsplanen, da der ikke er afsat stik til 
ejendommen (Koustrup Alle 21) og da ejendommen selv håndterer spildevand 
via tømningsordning og regnvand via eget nedsivningsanlæg. 
 
Der indføres samtidigt et nyt bassin i opland Z04-1.P. Herning Vand foreslår, 
at bassinet placeres på matr. 25i, Lind By, Rind. Bassinet skal på sigt vare-
tage regnvandshåndtering fra opland Z04-1.P ved fremtidig bebyggelse.  
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Figur 1. Nuværende spildevandsplan              Fremtidig spildevandsplan viser de nye oplande samt        
                                                                                          ledningstraceet markeret med blåt og det nye planlagte  
                                                                                          bassin markeret med rød ring. Grøn markering viser om-       
                                                                                          rådet, som er taget ud af spildevandsplanen. Nedsiv- 
                                                                                          ningsbassin Z04NEDS2 ligger nord for det viste kortud- 
                                                                                          snit.  
 
Nye bassiner 
I området mellem Koustrup Alle og Kollundvej skal der indføres yderligere to regnvandsbas-
siner i spildevandsplanen. Bassinerne skal på sigt betjene nye byggemodninger, samt mod-
tage overfladevand i forbindelse med kloakseparering af fælles kloakerede områder samt af-
laste de eksisterende regnvandsledninger i området som har manglende kapacitet. Det ene 
bassin placeres på matrikel nr. 14tu, Lind By, Rind i det kommende opland Z03-3.P og udle-
der via eksisterende udløb Z03RUL1 til Knudmose Søndre Kanal. Det andet bassin foreslår 
Herning Vand placeret på matriklerne 16d og/eller 17a Lind By, Rind, og bassinet skal bl.a. 
betjene opland Z03-2.P. I forbindelse med den endelige placering skal det sikres, at der ta-
ges hensyn til skolens anvendelse af arealerne til rekreative tiltag så som boldbaner mm. 
Bassinet vil ligeledes afvande til Knudmose Søndre Kanal via eksisterende udløb Z03RUL1 
(se figur 2). 
 

 
Figur 2. Nye bassiner i opland Z03-2.P og Z03-3.P markeret med rød ring.  
Udløbet ligger nord for det viste kortudsnit. 

Ledning
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Berigtigelse af forhold i spildevandsplanen 
I forbindelse med en gennemgang af spildevandsplanen for Lind, er der fundet flere forhold, 
som kræver en ændring. Oplysninger om ændringer af nuværende oplandsnavne ses i tabel 
herunder. Se også oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1.1 – 1.3. 
 

Oplandsnavn Bemærkning 

Nuværende  Kommende  

Z02 Z01-1 Oplandet udleder via Z01RUL1, og derfor ændres navnet for at strøm-
line nummereringen  

Z02.P Z01-2.P Oplandet udleder via Z01RUL1, og derfor ændres navnet for at strøm-
line nummereringen 

Z03-2.P - Oplandet udvides med en del af Z04-1.P. Der etableres bassin i oplan-
det med udløb til Z03RUL1 

Z04 Opland Z04 deles, da regnvandssystemerne i området leder til to for-
skellige nedsivningsbassiner. Fremover vil regnvand fra Z04 ledes til 
Z04NEDS2 

Z04 

Z04-4 Opland Z04 deles, da regnvandssystemerne i området leder til to for-
skellige nedsivningsbassiner. Fremover vil regnvand fra Z04-4 ledes til 
Z04NEDS1 

Z08 Arealet hører sammen med Z08 og har samme matrikel nummer og 
ejer. Udlagt til nedsivning 

Z03-2.P En del af Z04-1.P lægges til Z03-2.P 

Z03-3.P Nyt oplandsnavn. Det etableres bassin i oplandet med udløb til 
Z03RUL1. 

Z04-1.P Der etableres bassin med afledning via grøft til nedsivningsbassin 
Z04NEDS2 placeret syd for motorvejen 

Z04-1.P 

Z04-2.P Opland til daginstitution med afledning af vand til ledning og grøft til 
nedsivningsbassin Z04NEDS2 placeret syd for motorvejen. 

Z08 

Z08-1 

Z08-2 

Z08 

Z08-3 

Opland Z08 deles i 4 adskilte oplande i overensstemmelse med de fak-
tiske forhold.  
Alle oplande er udlagt til ”nedsivning af hus og vej” (dvs. nedsivning af 
alt overfladevand). 

Z16 Z13-4 Oplandet afleder til bassin Z13NEDS1 

Z05 Z05 

Z05-1 

Opland Z05 består reelt af 2 adskilte oplande. De to oplande er udlagt 
til ”nedsivning af hus og vej”. 
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Nuværende spildevandsplan for området ved Lind.  
 

  
Kommende spildevandsplan for området ved Lind. 
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Med tillægget ændres spildevandsplanen ligeledes for to bassiner. Begge bassiner fremgår i 
spildevandsplanen som regnvandsbassiner med et samlet udledningspunkt. Dette er ikke 
korrekt, da bassinerne er nedsivningsbassiner uden udløb. Bassin Z04RRB1 ændrer navn til 
Z04NEDS1 og bassin Z04RRB2 bliver fremover til bassin Z04NEDS2. Udløb Z04RUL1 ned-
lægges, da det reelt ikke er et udløb i dag, kun overløb.  
 

 
Udløb der nedlægges er markeret med rød ring. 
 
Recipient for regnvand 
Regnvand fra opland Z03-2.P og Z03-3.P vil blive ledt til nye regnvandsbassiner i de respek-
tive oplande. Afløb fra regnvandsbassinerne ledes gennem det eksisterende regnvandssy-
stem til Knudmose Søndre Kanal via eksisterende udløb Z03RUL1. Knudmose Søndre Kanal 
er ikke målsat i Vandområdeplanen, men er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. 
Oplandene er tidligere medtaget i spildevandsplanen, men bliver med dette tillæg udvidet. 
Det vil medføre en lille øget udledning af regnvand til Knudmose Søndre Kanal i forhold til 
den tidligere forventede udledning. Den forøgede udledning af regnvand er begrænset og 
forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget nærings-
stofbelastning af recipienten, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af 
den øgede mængde overfladevand. Den kommende tilledning af regnvand til Knudmose 
Søndre Kanal vurderes derfor at være acceptabel. I forbindelse med ansøgningerne om ud-
ledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af vandløbet i 
forhold til merbelastningen fra regnvandsbassinerne.  
 
Der vil ikke ske yderligere ændringer i forhold til udledning til recipient, da de resterende 
oplande vil afvande til nedsivningsbassiner. Det vil her være nødvendigt at undersøge, om 
der er taget højde for den ekstra vandmængde i forbindelse med udbygning af arealerne i de 
allerede meddelte tilladelser, eller om de skal revideres.  
 
Specifikke vilkår vedr. placering og udformning af nye bassiner og vilkår vedr. udledning her-
fra (herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne 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. 
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Der er udført en screening af tillægget efter lovens bilag 3. Tillæg nr. 40 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 18. maj 2022 til 13. juli 2022.   

Der er indkommet en indsigelse i høringsperioden. Indsigelsen giver ikke anledning til æn-
dring af tillægget. 

Dette tillæg til spildevandsplanen er endelig vedtaget af Herning Kommunes Byråd den 13. 
september 2022.  

 
 
Bilag: 

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

http://www.herning.dk/

