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Administrativ rettelse nr. 14 til Spildevandsplan 2015-2025 – Snejbjerg og 
Vildbjerg

I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for to tilretnin-
ger – som anført nedenfor. Herning kommune vurderer, at rettelserne kan la-
ves uden at der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er 
tale om mindre, bagatelagtige forhold.

Tilretning af oplandsgrænse mellem opland T06.P og T17.P
Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre områdeaf-
grænsningen mellem opland T17.P og T06.P i Snejbjerg. Områderne er omfat-
tet af lokalplan nr. 51.B9.2 Boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape). 
Den ønskede justering af områdeafgrænsningen sker på baggrund af topogra-
fien i området og for at sikre spildevandshåndteringen i hele byggemodnings-
området mod syd, så det kan udstykkes. Ændringen har ingen betydning for 
de respektive recipienter, da størrelse på de to oplande stort set ikke ændre 
sig.

     
Fig. 1. Nuværende spildevandsplanlægning (venstre) og kommende spildevandsplanlægning (højre).

Tilretning af oplandsgrænse mellem opland V57V og V05V
Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre områdeaf-
grænsningen mellem opland V57V og V05V i Vildbjerg. Den ønskede justering 
af områdeafgrænsningen sker på baggrund af eksisterende tilslutningsmulig-
hed for ejendommen Bredgade 25, Vildbjerg. Ejendommen er i dag placeret i 
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opland V57V som er separatkloakeret. Ejendommen er endnu ikke separeret og leder spilde-
vand til Nørregade i opland V05V. Justeringen af spildevandsplanen betyder, at ejendommen 
kan fortsætte med udledning af spildevand til opland V05V, som det foregår i dag. 

I tillægget er der samtidigt foretaget en tilretning af opland V05V, så oplandet følger matrikel-
grænsen for matr.nr. 2l Pugdal Gde., Vildbjerg. Ændringerne har ingen betydning for de 
respektive recipienter, da spildevandsplanen udelukkende ændres, så den viser de faktiske 
forhold.

     
Fig. 2. Nuværende spildevandsplanlægning (venstre) og kommende spildevandsplanlægning (højre).
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