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Administrative rettelser i Spildevandsplan 2015-2025 for Timring, Her-
ning og Lind, juni 2018. 
 
Herning Kommune og Herning Vand A/S er blevet opmærksomme på forskel-
lige fejl i Spildevandsplan 2015-2025, hvor enkeltejendomme er forkert udlagt, 
ligesom der behov for mindre justeringer af oplandsgrænser i andre områder 
(ved Jordbærmarken i Herning og syd for Kollundvej i Lind).  
 
Herning kommune vurderer, at rettelserne kan laves uden at der udarbejdes et 
egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om mindre, bagatelagtige 
forhold. 
 
Oversigt over tilretningerne fremgår af nedenstående tekst samt oversigtskort i 
de tilhørende bilag. 
 
Ændring af spildevandsplan for enkeltejendomme 
 

• Ejendommen Lundsgade 10A, Lund Huse er kloakeret for spildevand, 
men ikke udlagt således i spildevandsplanen. Med denne ændring ud-
lægges ejendommen i spildevandsplanen til afledning af spildevand og 
regnvand til Herning Vands kloak. Se bilag 1. 
 

• Ejendommene Nr. Mosevej 1 og 3 i Timring er kloakeret for regnvand 
og spildevand, men ikke udlagt således i spildevandsplanen. Med 
denne ændring udlægges ejendommene i spildevandsplanen til afled-
ning af spildevand og regnvand til Herning Vands kloak. Se bilag 2. 
 

Justeringer af oplandsgrænser ved Jordbærmarken i Herning  
 

• En del af opland U08 (Klintholmvej 1-36), som i kortbilag 3 er benævnt 
U17-1, overføres med denne ændring fra opland U08-1 til opland U17-
1. Når opland U17.P er udbygget bliver opland U17-1 og U17.P en del 
af opland U17.  
 
Opland U17-1 har et areal på 0.98 red. ha. Ændring af oplandet bety-
der at ejendommenes udløb af overfladevand overføres fra udløbsnr. 
U08RUL2 til U17RUL1. Begge udløb fører vandet til Smalbæk mindre 
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end 50 m fra hinanden. 
 

Justeringer af oplandsgrænser syd for Kollundvej i Lind  
 

• Den nordligste del af opland Z16 syd for kollundvej i Lind på 0,8 red.ha, skulle i tillæg 
16 til Herning Kommunes Spildevand afvande til nedsivningsbassin med bassinnr. 
Z14NEDS1.  
 
Idet det ikke er muligt at gravitere overfladevand til bassin Z14NEDS1, vil oplandet 
som det fremgår af kortbilag 4 fortsat, også i Plan, være tilsluttet opland Z01 med af-
vanding til Asmindkær Bæk. Ændringen betyder, at arealet af opland Z01 øges i for-
hold til Tillæg 16 fra 38.73 red.ha til 39.53 red ha. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Tove Jakobsen 
 
Bilag: 
 
Bilag 1. Ændringer i spildevandsplan 2015-2025 for Lundsvej 10A, juni 2018. 
Bilag 2. Ændringer i spildevandsplan 2015-2025 for Nr. Mosevej i Timring, juni 2018. 
Bilag 3. Oplandskort Spildevandsplan 2015-2025 for opland U08-1 og U17-1 ved Jordbær-
marken, Herning, marts 2018. 
Bilag 4. Oplandskort Spildevandsplan 2015-2025 for opland Z16 og Z01 i Lind, maj 2018. 


