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Donslund Fitting
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Status:Vorbasse, Nłrrebyvej, Fitting, Nebel og Donslund 

Til Vorbasse

Fra Fitting

Vorbasse

S-04

eller flere udlł b/dræn er uvist.
hvorvidt udledningen af spildevandet sker via 

et
Placering af udlł b mv. i Nebel er vist principielt,
passage af septiktanke til Nebel Bæk via dræn.
spildevandet eller diffus udledning efter 
Privat kloakopland med nedsivning af 
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Spildevandsplan 2012-2018          

                  

Målforhold: 1:

Dato:

Sign.:

Tegn. nr.:            

          

Februar 2012

BB

Noter:

henvises til kommunens detaljerede tegningsgrundlag.

For en præcis placering af ledninger m.v. samt inddeling af oplande i deloplande,

Placering af kloakledninger og bygværker m.v. er vejledende.

I forhold til tidligere spildevandsplan er udlłbsnumrene ændret

herom henvises til Teknisk Forvaltning / Kloakforsyningen.

af ejer- og ansvarsforhold for de viste ledninger og bygværker og i konkrete sager 

Tegningsgrundlaget kan dog ikke anvendes som endegyldigt grundlag for fastlæggelse 

specifikt er angivet andet og derfor under kloakforsyningens ansvarsområde. 

De viste kloakanlæg er som udgangspunkt offentlige med mindre der

OD4

OC3

OB1

til vandlłb

med individuelle anlæg til mekanisk rensning og udledning via dræn og grłfter 

Udledning af spildevand fra ukloakerede ejendomme i samlede bebyggelser 

Signaturer :

Kommunegrænse

Spildevandsledning 

Regnvandspumpestation

Spildevandspumpestation

Overlłbsbygværk med nr.

Separatkloakeret opland

Fælleskloakeret opland

Fælleskloakeret opland (tagvand til faskiner, vejvand til fælleskloak)

Fællesledning 

Fællesvandspumpestation

Trykledning (regnvand / spildevand/fælles)

eller sł der indgår som del af regnvandssystemet
¯bent regnvandsbassin udformet som sł med permanent vandspejl

¯bent spildevandsbassin med nr.

¯bent regnvandsbassin uden permanent vandspejl

Lukket spildevandsbassin med overlłb med nr.

Samlet bebyggelse med nedsivning eller diffus udledning via septiktanke til grłfter

Rłrbassin

Nedsivningsanlæg for separat regnvand

¯bent anlæg til nedsivning af regnvand udformet som sł eller grłft evt. med frit vandspejl

(tagvand nedsives på de enkelte grunde og vejvand nedsives lokalt langs vejene)

Spildevandskloakeret opland 

Separatkloakeret opland med afledning af spildevand og regnvand til fælleskloak

Regnvandsledning / åben regnvandsgrłft under Billund Forsyning

Kloakopland kun begrænset eller endnu ikke påbegyndt kloakeret

til enten nedsivning eller udledning)
Separatkloakeret opland (tagvand til faskiner, vejvand til separat regnvandskloak

Regnvandsledning / åben regnvandsgrłft under Billund Forsyning

Udlłb af separat afledet regnvand

Mekanisk, biologisk, kemisk renseanlæg

Sł

BI01

UG3

UD4

UD4

P

P

P

Oplandsgrænse for hovedopland.

Oplandsgrænse for delopland.

Mekanisk renseanlæg

Mekanisk, biologisk renseanlæg

UD4 Udlłb af separat afledet regnvand fra nedsivningsbassin (udleder kun i sjældne tilfælde)

Privat kloakopland

til offentlig kloakledning
Erhvervsejendom beliggende udenfor kloakoplandet men som er kloakeret 

til offentlig kloakledning
Beboelse beliggende udenfor kloakoplandet men som er kloakeret 

Udlłb fra overlłbsbygværk 

Udlłb af separat regnvand og evt. aflastet spildevand fra overlłbsbygværk 

Skift i vandlłbsnavn

Privat vandlłb/grłft (åbent/rłrlagt)

Offentligt vandlłb (åbent/rłrlagt) 

Hovedoplandsnummer 

Dambrug

VO04

VO05

VO08

VO10

VO11

VO15

VO12

VO13

VO14

VO16

VO18

VO19

VO17

VO03

VO20

VO01

VO09

VO04

VO02

V
O
0
7

VO21

VO06

VO22

VO23

FI01

DO01

NE01

P

P

P

P
riv

a
t

P
Privat

P

VO-RU01

VO-OV01

VO-RA01

mulighed for overlł b
på renseanlægget med 
aflaster til åbne bassiner

Overlł bet på renseanlægget 

P

DO-RA01

P

P

NE-RA01
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