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Administrative tilretning nr. VIII af Herning Kommu nes Spildevandsplan 
2015-2025 vedr. Birk, Ørnhøj og Herning 
 
Herning Vand A/S har ønsket forskellige mindre tilretninger i Herning Kommu-
nes Spildevandsplan 2015-2025 for følgende: 
 

• Et nyt lokalplanområde i Birk. 
• For Ørnhøj i forbindelse med den kommende separatkloakering af by-

en.  
• Ændring af spildevandsplanen for en enkelt ejendom i Herning.  

 
Det handler om tilretninger af spildevandsplanen ved mindre justeringer af 
oplandsgrænser, ændret fordeling af hvilke recipienter overfladevandet løber 
til og mindre ændringer i placering af regnvandsbassiner. Disse tilretninger 
foretages hermed. 
 
Herning kommune vurderer, at tilretningerne kan laves uden at der udarbejdes 
et egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om mindre, bagatelagti-
ge ændringer i planen. 
 
Justering af oplandsgrænser mellem opland Y24 og Y36.P i Birk 
 
Herning Vand A/S har fremsendt ønske om at udnytte en reservekapacitet i 
regnvandskloak og regnvandsbassin for opland Y24 i Birk til udløb Y24RUL1 i 
Hammerum. Reservekapaciteten skal benyttes til afvanding af en del af den 
nye lokalplan 33.E2.4 for ”Stof og Stil”, der ellers hører til opland Y36.P. Øn-
sket er at ændre oplandsgrænsen mellem opland Y24 og Y36.P, således at 
1,5 ha af opland Y36.P inddrages i opland Y24. 
 
Herning Kommune vurderer, at der er tale om bagatelagtige tilretninger såle-
des at: 

• Der er tale om et mindre opland på 1,5 ha.  
• Regnvandsbassinets udløb 24RUL1 har reservekapacitet, som kan 

udnyttes. 
• Ingen ejendomme i området får ændrede vilkår vedr. afledning af deres 

overfladevand. 
 
På denne baggrund vurderer Herning kommune, at rettelserne kan foretages 
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uden der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen. 
 
Kort og skemaer for ændringerne i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 fremgår 
af bilag 1,2 og 3. 
 
 
 
Ørnhøj: Ændret fordeling af overfladevand til den enkelte recipient ved Ørnhøj og mindre 
ændringer i placering af regnvandsbassiner. 
  
Herning Vand A/S har fremsendt ønske om at foretage mindre ændringer i spildevandspla-
nen i forbindelse med separering af kloaksystemet i Ørnhøj. I den forbindelse er det genbe-
søgt, hvilke recipienter, der skal modtage overfladevand fra hvilke oplande, ligesom enkelte 
regnvandsbassiner flyttes til nabomatrikler. 
 
Ændringerne betyder følgende: 
 
Spåbæk, der efter separering af byens kloaksystem skulle modtage 46 l/s, vil med ændrin-
gen kun modtage op til 29 l/s og Halkær Bæk der iht. planen skulle modtage 21 l/s, vil i ste-
det modtage 37 l/s.1 regnvandsbassin er flyttet til en matrikel i nærheden. Det er bassin med 
udløbsnummer O1102UD. Med ændringen spildevandsplanlægges der for, at Halkær Bæk 
modtager 16 l/s mere end planlagt og Spåbæk modtager 16 l/s mindre end tidligere planlagt.  
 
Herning Kommune vurderer, at der er tale om bagatelagtige tilretninger af planen således at: 

• Der er tale om en mindre forøgelse af afløbsvandføringen til Halkær Bæk og en min-
dre reduktion i afløbsvandføringen for Spåbæk. 

• 1 regnvandsbassiner flyttes til en anden matrikel i nærheden. 
• Ingen ejendomme i området får ændrede vilkår vedr. afledning af deres overflade-

vand. 
 
På denne baggrund vurderer Herning kommune, at rettelserne kan foretages uden der udar-
bejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen. 
 
Kort og skemaer for ændringerne i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 fremgår 
af bilag 4, 5 og 6. 
 
 
Ændring af spildevandsplanlægning for en enkelt ejendom, Teglvænget 10 i Herning 
 
Ejeren af Teglvænget 10 i Herning ønsker at blive tilsluttet Herning Vands spildevandskloak. 
Teglvænget 10 er i dag ikke omfattet af gældende Spildevandsplan 2015-2025. Med denne 
administrative rettelse oprettes et nyt opland A22-1.P som omfatter Teglvænget 10, matr. nr. 
50a på 800 m2. Ændringen i spildevandsplanens kort og skemaer fremgår af bilag 7, 8 og 9.  
Ejeren skal tilslutte sig regn- og spildevandssystemet, når Herning Vand har etableret en 
tilslutningsmulighed i vejen. Oplandet bliver på sigt en del af opland A22-1 og oplandsarealet 
bliver 0,08 Ha større. Spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes gen-
nem bassin før det ledes til Tyvkær Bæk.  
 
Herning Kommune vurderer, at der er tale om en bagatelagtig tilretning af planen, da det 
drejer sig om at tilslutte en ejendom, hvor ejeren selv ønsker det. Ligeledes er det en meget 
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begrænset merudledning til Tyvkær Bæk. På baggrund af dette vurderes det, at rettelsen kan 
foretages uden et egentligt tillæg til spildevandsplanen. 
 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Tove Jakobsen 
 
Bilag: 
Bilag 1. Kortbilag Birk 
Bilag 2. Udløbsskema Birk 
Bilag 3. Oplandsskema Birk 
Bilag 4. Kortbilag Ørnhøj 
Bilag 5. Udløbsskema Ørnhøj 
Bilag 6 Oplandsskema Ørnhøj. 
Bilag 7 Kortbilag Herning 
Bilag 8 Udløbsskema Herning 
Bilag 9 Oplandsskema Herning 
 


