
 - 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

 
 
 
 
 
 
 
Tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025: Spilde-
vandsplanlægning for Løvbakkevej 19, Gullestrup  
 
Baggrund for tillægget 
Tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes for 
at ændre spildevandsplanlægningen for ejendommen Løvbakkevej 19 ved 
Gullestrup. Ændringen foretages, fordi ejendommen skal byggemodnes med 
op til 4 boliger, og da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der 
etableres en særskilt kloakeringsløsning for de nye boliger. 
 
 
Tillæggets indhold 
Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Gullestrup for ejendommen Løv-
bakkevej 19 omfattet af lokalplan nr. 15.R4.2 for Holing sø. Ejendommen er i 
forbindelse med ekspropriation til Ny Løvbakkevej blevet revet ned, og ejeren 
ønsker at bygge op til 4 nye boliger på et areal lige syd for den gamle ejen-
dom. Løvbakkevej 19 har ikke tidligere været kloakeret, men arealet er omfat-
tet af spildevandsplanens planopland V10.P. Området blev medtaget i spilde-
vandsplanen og udlagt til separat kloak i forbindelse med, at lokalplanen blev 
udarbejdet.  
 
Da området ligger langt fra anden bebyggelse, skal der etableres en særskilt 
løsning for regn- og spildevand for de nye boliger. Oplandet indføres i spilde-
vandsplanen som et separatkloakeret opland V10-1. Herning Vand A/S fore-
slår, at der umiddelbart syd for opland V10-1 bliver etableret en grøft med fil-
termuld til håndtering af regnvand fra boliger og veje. Grøftens volumen for-
ventes at blive omtrent 20 m3 og placeres på matrikel 3ab Gullestrup, Herning 
Jorder som er ejet af Herning Kommune. Regnvandsgrøften optages i spilde-
vandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Overløb fra grøften bliver ledt 
til Meldgård bæk lige øst for området via et nyt udløb V10RUL2.  
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Nyt opland V10-1 med grøft til regnvand                     
 
 
Alt spildevand fra boliger i det nye opland V10-1 pumpes til den eksisterende spildevandsled-
ning i Ny Løvbakkevej og ledes til Herning Renseanlæg. 
 
Recipient for regnvand 
Regnvand fra det nye opland V10-1 vil blive ledt til regnvandsgrøft etableret med filtermuld. 
Overløb vil ske via et nyt udløb til Meldgård Bæk som er et længere grøfteforløb. Regn-
vandsgrøften får et volumen på ca. 20 m3 og bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Her-
ning Vand ejer, drifter og vedligeholder. I regnvandsgrøften vil overfladevandet både blive 
forsinket og renset. 
 
Meldgård Bæk er et privat vandløb, som ikke er målsat. Etablering af op til 4 nye boliger for-
ventes at medføre en meget begrænset udledning af regnvand til Meldgård Bæk. Det forven-
tes at overfladevand fra det nye opland primært vil nedsive i regnvandsgrøften, og at det så-
ledes kun vil være overløb hvert 5. år, som vil blive udledt i Meldgård Bæk.  Afledningen af 
regnvand fra det nye opland forventes derfor ikke at give anledning til øget hydraulisk belast-
ning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken. Den kommende tilledning af 
regnvand til Meldgård Bæk vurderes derfor at være acceptabel.  
 
Specifikke vilkår vedr. placering og udformning af grøft/spildevandsteknisk anlæg og vilkår 
vedr. udledning herfra (herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsgrøft samt 
afløbsvandføring) vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i 
dette tillæg skal realiseres.  
 

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.  
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Når tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet (eller Herning Kommunes Teknik- og Miljøud-
valg, hvis der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode), offentliggø-
res det på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.). 
 
Endelig vedtagelse af tillægget 
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 28. april 2021 til 23. juni 2021.   

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Dette tillæg til spildevandsplanen er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Mil-
jøudvalg den 9. august 2021.  

 
 
Bilag: 

Bilag 1.1: kortbilag, Løvbakkevej 19, Gullestrup 
Bilag 1.2: udløbsskema, Gullestrup 
Bilag 1.3: oplandsskema, Gullestrup
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