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Hvem taler? 
 

Overpumpningsprojekt 
 

Konsekvenser af spildevandsplanen  

- for miljøet 

- for byrådet 

- for grundejeren 
 

Enstemmig beslutning om to-strenget system 

- og 5 års frist 
 
Tillæg 18 til Spildevandsplanen 
 
Spørgsmål og debat 
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AGENDA 
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OVERPUMPNING I 
HERNING KOMMUNE (1) 

Del af spildevandsplan 2009 
 
 
Juni 2011:  

Præsentation af projektet 

 

Oktober 2011:  

Overpumpningsprojektet sættes på standby   
- budgetoverskridelse på 20 mio. 

 

December 2011:  

Partneringaftalen opsiges 

 

Indsæt billede af 

husstandsomdelt 

avis 



1. halvår 2012:  

Projektet revurderes  

– restlevetider for renseanlæg ønskes udnyttet 

– regnvand decentralt og spildevand centralt 

 

 

August - september 2012: 

Byrådet genbesøger deres beslutning om separering.  

”På denne baggrund, valgte Herning Vands bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 6. september 
2012, i fuld enighed at udsætte den fortsatte behandling af overpumpningsprojektet, indtil 
Byrådet har fundet sin endelige holdning til spørgsmålet om krav om separering”  

(PM udsendt af Herning Vand A/S d. 11. sept. 2012)   
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OVERPUMPNING I 
HERNING KOMMUNE (2) 



November 2012: 

Temadrøftelse i byrådet 

Konsekvenser af separering belyses – i samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser for grundejeren 

 

Januar 2013: 

Mulige modeller for deltagelse i finansering af stikledninger på privat grund belyses 

Alle modeller afvises juridisk 
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OVERPUMPNING I 
HERNING KOMMUNE (3) 



31. jan. 2013: 
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ENSTEMMIG BESLUTNING 
OM TO-STRENGET SYSTEM 

Nu giver vi Herning 

Vand, der står for 

arbejdet med at forny 

kloakkerne, en klar 

melding om, hvordan 

de skal administrere 

deres arbejde fremover 



September 2013: 

Borgermøde i høringsperioden 

- ingen indsigelser mod separering 

- tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis 
fællesskabet sparer penge                
(økonomisk incitament til nedsivning) 
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TILLÆG 18 
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ANSVAR 

 

 
Vort ansvar: 

Vi har ansvar overfor politikkerne 

- at ”oversætte” konsekvenser 

 

Vi har ansvar overfor vore kunder 

- at forklare hvorfor separering er vigtigt 
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INGEN REGNING TIL 
EFTERTIDEN 

Ejerstrategien: 

• Selskabets økonomiske værdier skal 
bevares og udvikles  

• Selskabet skal sikre forbrugerne 
konkurrencedygtige priser 

 

Oversat til praksis:  

• Det skal være billigt 

       ..men vi må ikke efterlade en  

      regning til eftertiden 

 

Det ligger nu i vision 2020 

 

 



?? 
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SPØRGSMÅL OG DEBAT 


