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Høringssvar vedrørende Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020.
Herning Vand A/S fremsender hermed bemærkninger til tillæg nr. 18 til Herning Kommunes
Spildevandsplan 2009-2020, som blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den 27. august
2013.
Høringsfristen er på Herning Kommunes hjemmeside angivet som værende d. 24. oktober 2013.
Herning Vand A/S har følgende bemærkninger:
Mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for regnvand i hele det geografiske område,
der er dækket af Tillæg 18, indskrives i tillægsteksten
•

Der skal henvises til notatet: "Økonomisk tilskyndelse til nedsivning", som kan findes
på Herning Vand A/S´s hjemmeside.

•

Det skal fremgå af tillægsteksten, at det er Herning Vand A/S der træffer afgørelse om
hvorvidt økonomisk kompensation i konkrete tilfælde kan opnås.

Uddybende bemærkninger
Herning Vand A/S ønsker at gøre det muligt for samtlige grundejere i det geografiske område,
der er dækket af Tillæg 18 (dvs. områderne dækket af oplandskortene i bilag 3-14) at udtræde
delvist af det offentlige kloakfællesskab for så vidt angår regnvand, jfr. gældende notat.
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Hermed kan det sikres, at grundejerne har mulighed (men ikke garanti) for at kunne opnå tilladelse til at håndtere regnvand på egen grund (ved nedsivning eller lignende) og følgende har
mulighed for at opnå delvis tilbagebetaling af tilslutningsgebyret.
Udtræden skal være en enten/eller mulighed således, at den vil omfatte alt regnvand fra en given
ejendom uanset de eksisterende afledningsforhold.
Udpegning af konkrete områder i plangrundlaget indenfor hvilke udtræden kan finde sted, er en
grundlæggende forudsætning for, at faktisk udtræden kan finde sted.
Herning Vand A/S vurderer, at det planlægningsmæssigt såvel som administrativt er enklest at
udpege hele det geografiske område, der er dækket af Tillæg 18, som muligt udtrædelsesområde. Planmæssigt stiller denne løsning desuden samtlige grundejere, der i øvrigt er dækket af tillægget, lige. Naturstyrelsen har, på forespørgsel fra Herning Vand A/S, d. 2. oktober 2013 oplyst at der er juridisk grundlag for at foretage en sådan generel udpegning.
Herning Vand A/S er opmærksom på, at faktisk udtræden ikke kan ske alene på baggrund af
plangrundlaget. Udtræden kræver således, at der foreligger en konkret tilladelse til den enkelte
grundejer jf. spildevandsbekendtgørelsens1 § 11.
Foruden et vedtaget plangrundlag, gælder følgende, før faktisk udtræden kan realiseres:
•

Der skal være enighed mellem kommunalbestyrelsen og grundejeren om udtræden.

•

Kommunalbestyrelsen skal, i relation til konkrete tilladelser, tage hensyn til spildevandsforsyningsselskabets økonomi.

•

Udtræden må ikke påvirke de forsyningstekniske forhold negativt.

•

Kommunen skal kunne give tilladelse til alternativ bortskaffelse af regnvandet.

Herning Vand A/S forholder sig ikke hertil i denne skrivelse; men vil efterfølgende medvirke til
at afklare forholdene i de konkrete tilfælde, der realiseres som følge af plangrundlaget.
Herning Vand A/S ønsker at fortsætte de gode samarbejde mellem selskab og myndighed alt
sammen for at skabe mere miljø for pengene. Konkret har bestyrelsen på sit møde i oktober en
rigtig god drøftelse af virkemidler og resultater. Herning Vand udarbejder senere på året en redegørelse, som på letforståelig vis beskriver potentialet i at styrke en tværgående helhedstænkningen i myndighedsbehandling og produktion af regnvandssøer.
Herning Kommune bedes orientere Herning Vand A/S om det videre forløb i relation til den endelige tilpasning og vedtagelse af Tillæg 18. Herunder bedes kommunen særligt oplyse om
hvordan nærværende bemærkninger inddrages i vedtagelsen.
1

Bekendtgørelse 1448 af d. 11/12-2008
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Herning Vand A/S står til rådighed med uddybende kommentarer til denne skrivelse. Henvendelse i sagen kan rettes til Claus Hemmingsen.
Med venlig hilsen

Claus Hemmingsen
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