
 - 1 – 
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så 
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 
Administrativ rettelse nr. 15 til Spildevandsplan 2015-2025 – Lind  
 
I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for nogle til-
retninger – som anført nedenfor. Herning kommune vurderer, at rettelserne 
kan laves uden at der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen, da 
der er tale om mindre, bagatelagtige forhold. 
 
Ændring af oplandsnumre og udløbsnummer i Lind  
Herning Vand A/S ønsker at bytte om på 3 oplandsnumre i Lind, da nuværen-
de oplandsnumre ikke følger brøndnummerering i området. Ligeledes ønsker 
Herning Vand A/S, at ændre navnet på et udløbsnummer for at det følger 
nummereringen i området. Signaturen i de tre oplande ønskes ændret for at 
afspejle den korrekte kloakeringsform i oplandene. 
Det er kommunens holdning, at spildevandsplanen skal være logisk opbygget 
og nem at finde rundt i og det er den kun hvis oplandsnumre, brøndnumre og 
udledningsnumre følges ad og signaturen er korrekt. Kommunen er derfor 
enig i de ønskede ændringer.  
 
Ændringerne kan ses i nedenstående skema. Se også bilag 1, 2, 3 og 4 som 
viser den nuværende og den kommende plan. 

 
De ønskede ændringer har ingen betydning for recipienter i området. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sisse Redeker
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Nuværende spildevandsplan Kommende spildevandsplan 
Z.13-P Navn ændres til Z14.P og signatur ændres fra 

”separat nedsivning vej og hus” til ”separatkloak 
med fælles nedsivning i området”. 

Z14.P Deles i to oplande Z13 og Z13-3.P. Signaturen 
ændres i begge oplande fra ”separat nedsivning 
vej og hus” til ”separatkloak”. Z13 ændres fra plan 
til status, da området er forsynet. 

Z15.P Navn ændres til Z13-1. Signatur ændres fra ”sepa-
rat nedsivning vej og hus” til ”separatkloak”. Om-
rådet ændres fra plan til status, da området er 
forsynet. 

Udløb Z14NEDS1 Udløbs navn ændres til Z13NEDS1 


