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Tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 -2025. Ændret 
ledningstracé for spildevandsledning mellem Sørvad og Aulum samt 
Aulum og Haderup 
 
 
Tillæggets formål 
 
Tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på 
baggrund af ønske fra Herning Vand A/S om ændring af ledningstracé for 
spildevandsledninger, mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup via 
Feldborg, i forhold til den gældende spildevandsplan. Ledningerne skal etable-
res i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene Haderup, Feldborg og 
Sørvad. 
 
 
Baggrund for tillægget 
 
Herning Kommune har i gældende spildevandsplan vedtaget at nedlægge 
renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup, og pumpe spildevandet til 
Aulum Renseanlæg. I Spildevandsplanen fremgår tracé for ledningsføringen til 
transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Aulum og Hade-
rup via Feldborg. Dette tracé ønskes nu ændret som angivet i fig.1 og tillæg-
gets bilag 1. 
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Fig 1. Ændring af ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Aulum og Haderup. Gul linje 
er linjeføring er gældende spildevandsplan og rød linje er den ændrede linjeføring med dette tillæg 20. 

 

Tillæggets indhold 
 
Oprindelig var planen at etablere ledningstracéet i sidste spildevandsplansperiode. Inden 
projektet blev igangsat, blev det dog besluttet, at separatkloakere i de aktuelle byer (Hade-
rup, Feldborg, Sørvad), så der kun vil blive pumpet spildevand til Aulum Renseanlæg. Pro-
jektet blev derfor udskudt indtil separeringen af de 3 aktuelle byer var udført.  
Siden den oprindelige plan for ledningstracéet blev besluttet, har der været behov for mindre 
tilpasninger på grund af den generelle udvikling. Der er bl.a. kommet ny motorvej (Herning-
Holstebro), planlagt ny hovedvej vest for Haderup samt planlagt byggemodninger mv. Yderli-
gere er der opstået nye tilslutningspunkter i forbindelse med separeringsprojekterne, hvoref-
ter der er truffet beslutning om, at man ikke vil grave igennem Feldborg, Aulum og Hodsager 
By, hvilket ses på vedhæftede bilag 1.2 for strækning T02 og bilag 1.4 for strækning T04. 

Idet oplandene til de nye transportanlæg for spildevand ikke længere er belastet af regnvand, 
er det muligt at reducere ledningsdimensionerne i transportanlæggene. Det er dog nødven-
digt at indsætte 2 ekstra pumpestationer langs tracéet. Denne optimering er lavet for, at re-
ducere sandsynligheden for nedbrud/driftsstop, samt for at undgå unødig tilsætning af kemi-
kalier til lugt og svovlbrintebekæmpelse. De omtalte ændringer kan ses på bilag 1.1 (T01), 
hvor der er indsat en ekstra pumpestation ved Skovvænget, syd for Haderup. På bilag 1.3 
(T03), er der indsat en pumpestation ved Vejvad, hvor der også har der været behov for en 
tilpasning i tracéet. I den oprindelige plan var ledningen ført nord om Vejvad, hvor den nu 
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ligger langs Aulumvej. Ændringen i linjeføring ved Vejvad er foretaget, for at optimere pum-
pestationens placering og fremtidig drift heraf.  

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup planlægges nedlagt i perioden 2020-2021. 
Spildevand fra renseanlæggene vil løbende blive tilsluttet transportanlægget og overpumpet, 
så snart det nye trykledningssystem er etableret til Aulum Renseanlæg. 
 
Placering af de 2 ledningstracéer i spildevandsplanen, kan ses i vedhæftede bilag 2.1 - 2.4. 
 
 
Herning Kommunes bemærkninger til det ændrede ledningstracé 
 
Herning Kommune har gennemgået Herning Vand A/S´ forslag til ændret ledningstracé og 
har vurderet, at det kun er for dele af tracéet at ændringerne er så væsentlige, at spilde-
vandsplanen skal ændres. Det drejer sig om delstrækninger angivet i bilag 1.1 (strækning 
T01), bilag 1.2 (strækning T02), bilag 1.3 (strækning T03), bilag 1.4 (strækning T04).  
 
Forslag til ændret ledningstracé har været i intern høring i Herning Kommune i afdelingerne, 
Juridisk, Jord og grundvand, Vej, Park, Natur, Vandløb samt Byggemodning. Projektet er 
blevet tilrettet hovedparten af de fremkomne høringssvar. De resterende bemærkninger for-
ventes at kunne tilrettes i forbindelse med efterfølgende aftaler mellem Herning Vand og den 
pågældende afdeling, samt ved vilkår i de nødvendige tilladelser, der skal meddeles til pro-
jektet. Ligeledes forventes Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen at give accept til krydsning af fred-
skov ved Feldborg og BaneDanmark har ”godkendt/der er aftalt vilkår for”, anlæg for den 
strækning, som skal ligge langs jernbanestrækningen Herning - Holstebro. 
 
 
Miljøvurdering 
 
Det nye ledningstracé-projekt for transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum samt Au-
lum og Haderup er omfattet af Lov om miljøvurdering (LBK nr. 1225 af 25.10.2018) bilag 2, 
angivet under listepunkt 10. ”Infrastruktur”, J. ”Anlæg af vandledninger over større afstande”. 

Det oprindelige projekt til ledningstracé blev VVM-screenet med afgørelse den 6. maj 2008: 
”VVM-screening af ny ledningsstruktur i Herning Kommune”. Projektets væsentlige ændrin-
ger med dette tillæg omfatter kun ledningstracéet angivet i bilag 1.1 (strækning T01), bilag 
1.2 (strækning T02), bilag 1.3 (strækning T03), bilag 1.4 (strækning T04). Herning Kommune 
vurderer, at ændringerne er forholdsvis begrænsede, således at projektet stadig er være 
omfattet af VVM-screeningen af 6. maj 2008. Derfor foretages der med ændringen ikke en ny 
VVM-screening af projektet. 

VVM-screeningens afgørelse af 6. maj 2008 lyder således: 

Der er foretaget screening af projektet iht. VVM-bekendtgørelsen. Virksomhedsmiljø ved 
Herning Kommune vurderer, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller 
grad, at aktiviteterne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
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Behandling af tillægget til spildevandsplanen 
 
Tillægget offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk). 

Efter offentliggørelsen er tillægget fremlagt på hjemmesiden i 8 uger, indenfor hvilken frist 
tillægget kan kommenteres overfor kommunen.  

Tillægget fremsendes samtidig til Miljøstyrelsen.  

Når tillægget er vedtaget af Byrådet, eller Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, hvis 
der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode, offentliggøres det på 
Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk). 
 

Vedtagelse af tillægget 
 
Efter foreløbig politisk vedtagelse i Byrådet den 12. december 2018, er dette tillæg til spilde-
vandsplanen sendt i offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.) i 
perioden 21. december 2018 – 15. februar 2019. I høringsperioden er der ikke indkommet 
bemærkninger. 

Tillægget er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 11. marts 
2019. 
 

Bilag til tillægget: 
 
Bilag 1. Oversigtskort over det oprindelige og det ændrede ledningstracé. 
Bilag 1.1. Kort over tracéet - delstrækning T01.  
Bilag 1.2. Kort over tracéet - delstrækning T02. 
Bilag 1.3. Kort over tracéet - delstrækning T03. 
Bilag 1.4. Kort over tracéet - delstrækning T04. 
Bilag 2.1. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Haderup og Feldborg. 
Bilag 2.2. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Feldborg – Hodsager. 
Bilag 2.3. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Hodsager – Aulum. 
Bilag 2.4. Nyt ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum 

  

 


