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Administrativ rettelse nr. 19 til Spildevandsplanen 2015-2025 - diverse 
områder 
I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for tilretninger 
som anført nedenfor. Herning kommune vurderer, at rettelserne kan laves 
uden der udarbejdes et egentligt tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om 
mindre, bagatelagtige forhold. 
Holbækvej 40, Herning 
Opland A20 – Holbækvej 40, står i spildevandsplanen som ”separatkloakeret 
med nedsivning hus og vej”. Dette er ikke korrekt, da alt vand ledes til kloak 
(fælleskloakeret). Status for oplandet ændres i overensstemmelse med de fak-
tiske forhold, til fælleskloakeret og Plan ændres til separatkloakeret. 

 
Opland A20 - Holbækvej 40 – nuværende forhold  
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Præstevænget, Sdr. Felding 
Oplandet 2.4.P på Præstevænget i Sdr. Felding har ingen status i spildevandsplanen, men 
står som planlagt til ”separatkloak med nedsivning hus og vej”. Status ændres i overens-
stemmelse med de faktiske forhold og kommende lokalplan for området til ”separatkloakeret 
med nedsivning hus”. 

 
Opland 2.4.P – nuværende forhold 
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Gødstrupvej 44 
På Gødstrupvej 44 sker der udvidelse af en virksomhed, og der er behov for en løsning for 
afledning af regnvand. Arealet er en del af opland F06.P som er planlagt separatkloakeret. 
Der er endnu ikke etableret en løsning fra Herning Vand til afledning af regnvandet. Virksom-
heden ønsker selv at etablere nedsivning af regnvand på grunden. 
En del af opland F06.P (arealet nordøst for Gødstrupvej) lægges ind under F01-2.P som er 
planlagt separatkloakeret med nedsivning for vej og hus: 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lucia Aagaard 
Miljømedarbejder 


