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Den 20-08- 2021 

Kære beboer på Strandkrogen, Strandvejen, Kvalsholmvej, Fyrrely, Idræts-

vej, Nøddevej, Nøddekrogen. 

 

Herning Vand har problemer med for meget vand i spildevandskloakken, så vores 

spildevands pumpestation ikke kan følge med på Strandkrogen.  

Dette resulterer i spildevand uønskede steder på terræn og ved beboere på  

ovennævnte veje. 

Problemet opstår især når det regner, hvilket kan skyldes flere ting. En af tingene 

kan være fejlkoblinger i stikledningen fra privat matrikel, til spildevandshovedled-

ningen i vejen. Her kan regnvandet være kortsluttet over i spildevandsledningen  

et sted. Det vil resultere i uhensigtsmæssig meget vand i spildevandskloakken.  

 

Det er både dyrt at håndtere og et miljømæssigt problem, da koncentration af spil-

devand er meget høj i en spildevandsledning, det er derfor ekstra vigtigt at finde 

det regn betingede vand i et spildevands system og få det koblet på regnvandsled-

ningen i stedet for. Det vil forhindre urenset spildevand i at trænge op af gulv  

afløbene, samt ud på terræn til gene for alle. Det vil også sænke drift tiderne på 

spildevandspumperne meget, så de ikke bruger meget mindre strøm og holder læn-

gere.  

 

Et Separat system er ikke bygget til at håndtere regnvand i spildevandsledningen, 

men udelukkende spildevand indvendigt fra private huse. Alt regnvand skal ledes til 

rengvandledningen, som derefter føres det til nærmeste vandløb/grøft/sø.   

 

Hvad betyder det for dig og hvad kan du gøre? 

 

Vi vil gerne hælde vand med farvestof, i jeres tagnedløb for at lokalisere om det 

havner i regn- eller spildevandsledningen.  

 

Dette skal vi have tilladelse til og vi vil derfor gerne anmode om at vi må færdes på 

privat matrikel for at hælde vand med farvestof i jeres tagnedløb.  

 

Dette gøres ved at udfylde en sammentykkeerklæring, der giver os lov til at færdes 

på jeres matrikel iforbindelse med at vi hælder vand med farvestof i jeres 

tagnedløb 

 

Det vil også være en stor hjælp, hvis i kan be- eller afkræfte om i har en skelbrønd 

der er synlig. Dette gøres også på aftaleerklæringen. 
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Det er naturligvis frivilligt om man vil give sammentykke til at få udført 

undersøgelsen, hvorfor der også er et felt hvor der står nej tak. 

jeg vil på det kraftigste opfordre alle til at udfylde aftalerklæringen, lige meget om 

man siger ja eller nej til undersøgelsen.  

Undersøgelsen koster ikke grundejer noget, og vil udelukkende blive betalt af 

Herning Vand, der behøves heller ikke at være nogen hjemme under udførsel at 

farvestof undersøgelsen. 

Aftaleerklæring og svarfrist 

Aftaleerklæringen kan udfyldes på 3 måder 

1. Ved at udfylde vedlagte aftaleerklæring med svarkuvert, porto er betalt. 

2. Ved at gå ind vores hjemmeside:https://herningvand.dk/aftaleerklæring-farvestof-

sunds/  

3. Scan QR-koden på vedlagte aftaleerklæringen. Så kommer du direkte til aftaleerklæ-

ringen på vores hjemmeside. 

 

 

Der er svarfrist d. 10. september 2021. 

 

 

Tidsplan for arbejdet: 

Arbejdet forventes indledt hurtigst muligt efter svarfrist for aftaleerklæringerne ud-

løber, og inden udgangen af 2021. Der vil blive lagt en seddel i postkassen når vi 

har været forbi. 

Der vil under ”min by” blive opdateret med hvornår vi er færdige med undersøgel-

serne.  

 

Utætte stikledninger: 

Det er ejerens ansvar at kloakledninger på privat grund er tætte, så det ikke giver 

anledning til forurening eller indsivning i ledningerne. I tilfælde af utætte kloakled-

ninger kan Herning Kommune sende et påbud med krav om tætning af kloaklednin-

gerne.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lasse Dinesen 

Projektleder 

 

ldi@herningvand.dk 

Mobil +45 81750841 

 

 

NB. Tag endelig fat i mig ved spørgsmål omkring undersøgelsen med farvestof 

 

Vedlagt: 

- Svarkuvert. 

- Aftaleerklæring.  


