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Tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025: Timring  
 
Baggrund for tillægget 
Tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes, ef-
ter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regn-
vandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser, så de følger de faktiske oplands-
grænser i forbindelse med kloakseparering i Timring. 
 
 
Tillæggets indhold 
 
Flytning af bassin 
Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Timring i forhold til placering af 
regnvandsbassin og udløb. Bassin og udløb T0102UD flyttes fra en placering 
øst for Birkmosevej til en placering på matr. 1ap Heden, Timring vest for Birke-
mosevej. Baggrunden for ændringen er, at det ikke er lykkedes Herning Vand 
A/S at erhverve grunden for den oprindelige placering.  
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Udløb ændres for Opland T05T  
Ifølge den nuværende spildevandsplan løber overfladevand i dag uforsinket 
fra opland T05T til Bolsvad Bæk via udløb T0501UD. Herning Vand A/S øn-
sker dette ændret, så overfladevand fra opland T05T afleder til udløb 
T0102UD i forbindelse med kloaksepareringens 2. etape. Ændringen sikrer at 
overfladevand fra T05T renses og neddrosles i regnvandsbassin før udløb til 
recipienten. Hydraulisk er det en forbedring for Bolsvad Bæk. Udløb T0501UD 
nedlægges dermed på sigt. 
 
Tilretning af oplandsgrænser, samt sammenlægning af oplandene T01T, 
T02T, T03T og T04T 
Opland T01T, T02T, T03T og T04T er i status fælleskloakeret og i plan sepa-
ratkloakeret. Med dette tillæg flyttes de interne oplandsgrænser og oplandene 
sammenlægges til to oplande; T01T (1. etape af kloaksepareringen) og T01-
1T (2. etape af kloaksepareringen). For opland T01T gælder, at oplandet er 
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udvidet til at omfatte hele Timring Kirkes matrikel. Recipient ændres ikke i forbindelse med 
tilretningen. 
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Tilretninger for opland T09T og T09T.P 
Eksisterende opland T09T omdøbes til T01-2T. Afledning af regnvand herfra, vil fortsat ske 
via udløb T0901UD til Bolsvad bæk, mens udløbet efter endt kloakseparering ændres til 
T0102UD. 
 
Opland T09T.P deles op i to oplande, der benævnes T01-2T.P og T01-3T.P. Overfladevand 
fra begge disse planoplande vil i henhold til spildevandsplanen aflede via udløb T0102UD til 
Bolsvad Bæk. Den vestlige del af opland T09T.P udgår som opland af spildevandplanen, da 
arealet i kommuneplanen er udlagt som rekreativt område. 
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Oplysninger om nuværende og kommende oplandsnavne og -størrelser ses i tabel herunder. 
Se også oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1.1 – 1.3. 
 

Oplande  Areal (ha) Bef. areal (ha) Bemærkning 
Nuværende    
T01T 9,60 2,88 
T02T 5,56 1,39 
T03T 14,20 3,55 
T04T 5,37 1,07 

Fælleskloakeret. Ændres i kommende spildevandsplan til 
opland T01T og T01-1T 

T05T 0,21 0,11 Udløb via T0501UD til Bolsvad bæk.  
T09T 0,70 0,07 Udløb via T0901UD til Bolsvad bæk. Ændres i kommen-

de spildevandsplan til opland T01-2T 
T09T.P 4,16 1,87 Ændres i kommende spildevandsplan til T01-2T.P og 

T01-3T.P 
Kommende   
T01-1T 19,64 7,46 Fælleskloakeret 
T01-2T 0,82 0,16 Udløb via T0901UD til Bolsvad bæk. 
T01T 16,31 5,54 Fælleskloakeret 
T05T 0,19 0,10 Uændret - Udløb via T0501UD til Bolsvad bæk.  
T01-2T.P 0,69 0,31 Udløb via T0102UD til Bolsvad bæk 
T01-3T.P 1,53 0,69 Udløb via T0102UD til Bolsvad bæk 

 
 
Recipient for regnvand 
Tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan indeholder flytning af regnvandsbassin og 
nogle mindre tilretninger af oplandsgrænser og oplandsnavne. Regnvandsbassin og udløb 
T0102UD flyttes fra en placering øst for Birkmosevej til en placering vest for. Recipienten er 
den samme og afløbsteknisk er de to placeringer stort set identiske. Oplandsareal og befæ-
stet areal er stort set det samme, hvorfor det ikke forventes at give anledning til øget hy-
draulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienten. Nedlæggelse af 
det direkte udløb T0501UD vil på sigt også bidrage til en lille forbedring af Bolsvad Bæk. 
 
Specifikke vilkår vedr. placering og udformning af grøft/spildevandsteknisk anlæg og nye 
bassiner samt vilkår vedr. udledning herfra (herunder indretning, eftersyn og vedligehold af 
regnvandsbassinerne 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.  

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 13. november 2020 til 8. januar 2021.   

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

http://www.herning.dk/
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Dette tillæg til spildevandsplanen er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Mil-
jøudvalg den 15. marts 2020.  

 
 
Bilag: 

Bilag 1.1: kortbilag for Timring 
Bilag 1.2: udløbsskema for Timring 
Bilag 1.3: oplandsskema for Timring


