Bilag 9 Ændringer i Spildevandsplan 2020-2031 (ændringer af oplande, udløb og bassiner)
Adresse/Sted

Opland

Ændring

Skivevej 29, 7860 Spøttrup

2108

Oplandet var udlagt til
spildevandskloakering m.
nedsivning, men nedsivning er
ikke mulig. Oplandet er derfor
ændret til separatkloakeret.

Boligområde v. Søndervænget i
Jebjerg

3818

Nyt separatkloakeret opland
oprettet. Oprettet med
kloakeringsår 2020.

Dagligvarebutik, Viborgvej 6A,
7800 Skive

0214/0121/0129

Oplandet er ændret til
separatkloakeret i 2019, hvor 60
% af overfladevandet må afledes
til Skive Vands ledning, mens de
resterende 40 % skal håndteres
på egen grund v. nedsivning.
Oplandet er skilt fra et
eksisterende opland.

Syrenvej 1A, 7860 Spøttrup

4301c/4301

Ejendommen kan ikke separeres,
da deres spildevand løber i
fællesledning bag huset.

Folmentoftvej 4, 7800 Skive

325

Oplandet er ændret fra planlagt
separatklaok i 2028 til at have
status som spildevandskloakeret
med lokal håndtering af
regnvand. Der er tale om en
berigtigelse af de faktiske
forhold.

Østerled 21, 7870 Roslev mf.

5503

Pga. aflysning af en del af
lokalplan BPV nr. 12, er en del af
oplandet taget ud.

Glattrup Bæk

Udløb 012001U og bassin
102010B, 101020B og 101010B

Der er oprettet et nyt udløb i
Skive Fjord og alle udløb til
Glattrup Bæk er slettet, da
Glattrup Bæk er blevet et
spildevandsteknisk anlæg. Der er
endvidere oprettet tre bassiner
på udløbet.

Strømhuse 1A, 7870 Roslev

3014

Adressen Strømhuse 1a er
udtaget af opland 3014. Der er
tale om en berigtigelse af
faktiske forhold.

Havnevej 16, 7800 Skive Tennisbane

326/0712a

Der er oprettet et nyt opland
som planlagt separatkloakeret i
2020. Separatkloakeret. Opland

0712a nedlægges, da det bliver
en del af det nye opland 326.
Det nye opland oprettes, da
tennisklubbens klubhus flyttes
som følge af Big Blue.
Hjerk Kirkevej 1B, 7870 Roslev

3505

Der er oprettet et nyt opland til
et nyt graverhus. Oplandet er
oprettet som
spildevandskloakeret med lokal
håndtering af regnvand i 2020.

Thorsvej 10, 7800 Skive

1031A

Da der allerede er separeret i
vejen, rykkes oplandet frem fra
at skulle separeres i 2028 til at
skulle separeres i 2023.

Mosevej 28 og 30

862 og 865

Ejendommene er flyttet til et
andet opland, som har status
som spildevandskloakeret, da de
allerede er tilsluttet til kloak.

Vesterlund

2028

Oplandet er slettet, da der ikke
findes en lokalplan fr området.

Håsum

3705

Oplandet er ændret fra
separatkloakeret til
spildevandskloakeret. Ændringen
er en tilpasning til de faktiske
forhold.

Strandvejen 42H, 7800 skive

327

Der er oprettet et
spildevandskloakeret opland.

Jægervej, 7800 Skive –
autismecenter

1213 og 1217

Et opland og en del af et opland
er ændret fra separatkloakeret til
spildevandskloakeret for at der
sker overløb til Skive Å fra
fælleskloak længere nede i
ledningsnettet.

Det gamle elværk, 7800 Skive

0214

Separering af området er rykket
frem til 2020, da der skal opføres
nye boliger.

Fjordbjergager

807 og 808

Oplandet er rettet til. Og der er
oprettet to nye oplande som
spildevandskloakeret.

Glyngøre maritime center

3017

Der er oprettet et nyt
spildevandskloakeret opland som
følge af udvidelsen af Glyngøre
Havn.

-Sauna på Skive Havn

Håsumhus

3706

Der er oprettet et nyt
kloakopland, som skal
spildevandskloakeres, når ny
lokalplan foreligger.

Ålbæk Strand

6207

Der er oprettet et nyt
kloakopland, som skal
spildevandskloakeres, når ny
lokalplan foreligger.

Hesthøjvej

5103P

Opland er slettet, da
virksomheden ikke har
spildevand.

Floutrupvej 17A, 7870 Roslev

5510

Opland er oprettet som
spildevandskloakeret. Ændringen
er en berigtigelse af de faktiske
forhold.

Jebjerg bypark

Bassin 3808001B og udløb
3808001U

Der er oprettet et nyt bassin og
et nyt udløb.

Erhvervsområde ved Kåstrup

6006

Der er oprettet et nyt
kloakopland, som skal
spildevandskloakeres, når ny
lokalplan foreligger.

Vejbyvej

4301e

Oplandet er ændret til planlagt
separeret i 2025.

Oddense

4801d og 4801g

Overlappende oplande er adskilt.
Berigtigelse.

Nautrupvej 3c, 7870 Roslev

4603

Ejendommen var planlagt
kloakeret i 2028, men den er
rykket frem, da den allerede er
blevet kloakeret.

Vestergade 16A, 7860 Spøttrup

2103 og 2502

Ejendommen er oprettet med
eget opland. Ejendommen kan
ikke separatkloakeres pga.
uforholdsmæssigt høje udgifter.

Vinde

0512 og 0573

Solhøj 1, Vindevej 89 og 91 er
oprettet som et selvstændigt
opland(0573), da der allerede er
sat stik til ejendommene.

Vestbyen

0461, 0461b, 0461e, 0462,
0463, 0464, 0465, 561, 0466,
0433, 0317, 031c

Som følge af at Skive
Fjernvarme forventes at lægge
fjernvarmerør i Vestbyen, rykkes
separeringen af flere oplande
frem fra 2025 til 2020.

Viborgvej

328

Oplandene er tilpasset til det
faktiske projekt.

Brårupvej

120, 120a, 1011 og 1012

Oplande rykket frem til 2021

Viborgvej, 7800 Skive

0130

Nyt opland er oprettet i
forbindelse med et nyt
byggeprojekt

Englyst 49, 7800 Skive

328

Ejendommen er indlemmet i
opland 328 efter frivillig aftale
med Skive Vand A/S

Kirke Alle 18, 7860 Spøttrup

4903

Ramsing Vandværk er ved en fejl
blevet indlemmet i opland 4903.
Vandværket er ikke kloakeret og
er derfor fjernet fra oplandet.
Berigtigelse af faktiske forhold.

Ågårdsholmvej 1, 7870 Roslev

4002

Ejendommen er ændret til
separatkloakeret. Berigtigelse af
faktiske forhold.

Fjordvej 23, 7800 Skive

07216

Ejendommen er indlemmet i
opland 07216. Berigtigelse af
faktiske forhold.

Der er ændret årstal for
separering/kloakering for flere
oplande.

Ændringen sker som følge af
ændret planlægning hos Skive
Vand A/S.

Hasselvej, Lem

4307

Opland 4307 er slettet, da der er
lavet ny lokalplan med solceller.
Der er derfor ikke behov for
kloakering.

Marius Jensens Vej

0313

Opland 0313 er rykket fra at
skulle separeres i 2018 til at
skulle separeres i 2020, da Skive
Vand ikke har lavet stik til
regnvand til grunden.

Greenlab

Udløb 6004001U og Bassin
6004001B

Der er oprettet udløb og bassin i
Greenlab

Vinkel Bioenergi ApS

802P, 801 og 802

En matrikel er taget ud af opland
802P. Den er taget ud, da en
virksomhed ønsker at etablere
en vej på matriklen. Skive
Kommune ejer på nuværende
tidspunkt grunden. I forbindelse
med rettelsen er opland 802 og
801 rettet til i forhold til
matrikelgrænserne.

