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Udvalgets opgaver 
Udvalget for Teknik har fokus på sagsbehandling af en række opgaver af teknisk og forsyningsmæs-
sig karakter. Karakteristisk for opgaverne er, at det ofte kræver en teknisk og detaljeret drøftelse af 
emnet samt, at det er forhold, der skal være til stede for, at fællesskabet kan fungere, og kerneopga-
verne løses.  
 
Teknik- & Miljøområdet er med til at skabe rammerne og danne fundamentet omkring det gode liv i 
Hedensted Kommune. 
 
Det omfatter bl.a. følgende opgaver: 

• Vedligeholdelse af veje og grønne områder 
• Trafiksikkerhed 
• Gennemførsel af byggemodninger 
• Spildevand, affald og renovation 
• Vandforsyning 
• Driftsforhold, bl.a. i forhold til kollektiv trafik, havne og færgefart 
• Miljøsager inden for landbrug og industri og VVM generelt 
• Naturbeskyttelse og –pleje, vandløb, vandressourcer og grundvand 
• Administration vedr. byggeloven, herunder bygge- og zonesager 
• Ejendomsadministration 
• Bygningsvedligeholdelse og energioptimering 
• Anlægsopgaver 
• Klima herunder Klima- og Energiråd 

 
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet for planer med tilhørende betalingsvedtægter 
inden for forsyningsområderne samt udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet for ressourceplaner i 
det åbne land. 
 

Budgetpræsentation 
Område Budgetforslag 

2018 
(hele 1.000 kr.) 

Jordforsyning -761 
Faste ejendomme 12.950 
Fritidsområder 844 
Naturbeskyttelse 1.476 
Vandløb 1.626 
Miljøbeskyttelse m.v. 101 
Øvrig planlægning 1.174 
Skadedyr 54 
Vejområdet 36.363 
Vintertjeneste 7.543 
Affaldshåndtering 610 
I alt 61.816 

 
Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik udgør i 2018 netto 61,8 mio. kr. Det brugerfinansierede område udvi-
ser et underskud på 0,6 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 61,2 mio. kr. 
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Udvalgets budgetramme på det skattefinansierede område er i forhold til Budget 2017 reduceret med 0,1 mio. 
kr. 

• 0,1 mio. kr. er foreløbig udmøntet fra pulje under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi vedr. 
indkøbsbesparelser (fra Budget 2017) til Udvalget for Teknik. 

 
I nedenstående diagram vises, hvordan 61,2 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede områ-
de.  

 
 
Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et mindre underskud i 2018 på 0,6 mio. 
kr. Brutto andrager udgifterne 43,8 mio. kr. og indtægterne 43,2 mio. kr. 
  
Aktiviteternes fordeling fremgår af nedenstående diagram:  
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Geninvesteringspuljen 

I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle udvalg skulle vurdere, hvilke aktiviteter og op-
gaver man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for udval-
gets område. 
 
Denne opgave videreførtes i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke geninve-
steres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
 
I 2018 sættes geninvesteringspuljen på ”stand by”. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 overvejer 
Byrådet om geninvesteringspuljen skal aktiveres igen.  
 
 

Formål og budgetforudsætninger 
 
Jordforsyning 
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer samt bort-
forpagtning. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter 
formål. 
 
Hedensted Kommune har pr. 1. september 2017 i alt 106 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler 
sig som følger: 

• Barrit   7 
• Hedensted    11 
• Juelsminde   5 
• Korning    8 
• Lindved   4 
• Rask Mølle   7 
• Rårup   5 
• Stenderup   6 
• Stouby   7 
• Tørring   20 
• Uldum   9 
• Ølsted   0 
• Øster Snede   6 
• Aale   11 

 
I 2017 er byggemodnet henholdsvis 11 grunde på Sikavej i Hedensted og 18 grunde på Grønlund i 
Tørring. Ultimo 2017 forventes byggemodnet yderligere grunde på Neptunvej og Friggsvej i Ølsted.  
I løbet af 2018 forventes byggemodnet grunde på Constantiaparken, Ll. Dalby Bakker, Hedensted, 
Remmerslund, Thyras Vænge, Lindved, Guldagervænget, Ølholm samt Hans Jensens Vej, Tørring. 
 
Der er pr. 15. august 2017 solgt i alt 10 grunde til boligformål.  
 
Anlæg 
Der er i budgetforslaget foreløbig afsat 5 mio. kr. i hver af årene 2017-2019 til jordkøb/byggemodning. 
 
Faste ejendomme  
På dette område afholdes der udgifter og indtægter til drift af de offentlige toiletter, diverse udlejnings-
boliger samt udvendigt vedligehold af kommunens bygninger. 
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De kommunale bygninger repræsenterer store værdier og danner rammer for mange menneskers 
dagligdag. Budgettet til vedligehold af de kommunale bygninger omfatter det løbende vedligehold af 
bygningernes klimaskærm og tekniske installationer.  
 
Klimaskærmen på en bygning omfatter ydervæggene og taget samt den underliggende isolering. De 
tekniske installationer omfatter al varme, el, vand og kloak samt den bagvedliggende styring af teknik-
ken foruden ventilation m.m.  
 
Derudover drives ca. 10 offentlige toiletter rundt om i kommunen, fortrinsvis på strandene og i frilufts-
områder.   
 
Kommunen har pt. 30 lejemål (boliger og erhverv). Som udgangspunkt sælges udlejningsboligerne, 
når de bliver ledige, og der ikke længere er kommunale behov for disse.  
 
Anlæg 
Der er afsat 6 mio. kr. i 2018 og 2019 til bygningsvedligehold udover 6,4 mio. kr., der er afsat på drif-
ten. 
 
Fritidsområder 
Området vedrører udgifter og indtægter for drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og 
legepladser, strandområder og kolonihaver. Desuden det driftsmæssige omkring rekreative cykel- og 
naturstier samt information og formidling af naturoplevelser. Der ydes desuden bidrag til sekretariatet 
for Gudenå-komitéen.  
 
Natur 
Området vedrører indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats. 
 
Kommunens opgave er at være den udførende part på en stor del af natur- og miljøarbejdet, altså at 
være den offentlige institution, der har ansvaret for, at der sker konkrete forbedringer af vores fælles 
miljø og natur. Kommunens opgave består således i både at varetage de lokale og regionale miljø- og 
naturinteresser og i at være statens ”forlængede arm” i forhold til nationale og internationale natur- og 
miljøinteresser. 
 
Kommunen er forpligtet til at arbejde for beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde dyr og plan-
ter samt deres levesteder. Kommunen skal genoprette og tilvejebringe områder, der er af betydning 
for vilde planter og dyr og desuden give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen. 
 
Dette søges gennemført ved projekter, der tilgodeser så mange behov som muligt: Vandløbs- og na-
turforbedringer samtidig med formidling og nye oplevelsesmuligheder for borgerne ved etablering af 
naturstier og fugletårne mv. 
 
Projekterne gennemføres om muligt med ekstern finansiering. Men ofte skal der bruges egne ressour-
cer til forundersøgelser eller direkte medfinansiering af projekterne. 
 
Arbejdet med naturpleje ved afgræsningsprojekter fortsætter. Der er særskilt et meget presserende 
behov for at få igangsat bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo og Rynket Rose, hvilket er en meget stor 
opgave, der vil strække sig over mange år. 
 
Desuden arbejdes i et begrænset omfang med naturprojekter, hvor jordejere, interessegrupper og 
borgere efter annoncering og ansøgning kan få tilskud til konkrete naturprojekter. 
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Der forventes at skulle afsættes midler og ressourcer til arbejdet med Natura2000 handleplanerne og 
arbejdet med Vandområdeplanen, inklusive arbejdet med vådområder (kvælstof og fosfor). Omfanget 
kendes ikke, men det forventes at ligge på cirka 1 årsværk de næste år. 
 
Vandløb 
Området vedrører udgifter og indtægter inden for vandløbslovens område, herunder udgifter og ind-
tægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 
 
Vandløb omfatter administration af lovgrundlaget for samtlige 475 km kommunale og private vandløb 
beliggende inden for eller langs kommunegrænsen. Heraf står Hedensted Kommune for vedligehol-
delse af 225 km kommunale vandløb samt mindre vandløbsrestaureringer.   
 
I samarbejde med vandløbsentreprenøren arbejdes der løbende på at tilpasse og optimere driften til 
det faktiske behov inden for de regulativmæssige rammer. Der gennemføres mindre restaureringsar-
bejder f.eks. fjernelse af små spærringer. 
 
Efter ønske fra Udvalget for Teknik vil der også i 2018 være fokus på vedligeholdelse af vandløb. 
 
For hvert offentligt vandløb er der udarbejdet et regulativ. Dette beskriver, hvorledes vandløbet skal 
vedligeholdes for både at kunne aflede vand og være det naturlige sted for planter og dyr. Et regulativ 
skal revideres hvert 10. år. Alle regulativer i Hedensted Kommune er over 10 år gamle, og der forestår 
derfor en større opgave de nærmeste år med revision af disse.   
 
Miljøbeskyttelse m.v. 
Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige 
planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. 
 
Miljøforvaltning af landbrug og industri omfatter kommunens udgifter i forbindelse med godkendelser 
og tilsyn med landbrug, industri m.m. samt gebyr til anvendelse af Den Fællesoffentlige Miljøportal. I 
forbindelse med miljøtilsyn og øvrige miljøopgaver er der nogle følgeomkostninger til f.eks. analyser, 
prøvetagningsudstyr, konsulentbistand, miljøvagtordning mv. Betaling for en del af tidsforbruget i for-
bindelse med miljøtilsyn og –godkendelser opkræves ved virksomhederne og landbrugene. Gebyrreg-
lerne er fastlagt af staten, men dækker ikke de samlede omkostninger. 
 
Både for miljøgodkendelser af industri og landbrug er aftalt servicemål med hensyn til sagsbehand-
lingstid. Dette vil også i 2018 være et fokusområde at opfylde. 
 
Administrationen af husdyrbrug og godkendelse heraf er ændret i 2017. Hvad dette betyder for tilsyn 
og dermed gebyrindtægterne, kendes endnu ikke. 
 
I henhold til budgetforliget for 2017 er der blevet oprettet et Klima- og Energiråd. Rådet er fælles med 
Udvalget for Fritid og Fællesskab. Rådet skal styrke indsatsen på klima- og energiområdet. Der for-
ventes afsat ca. 1 årsværk til opgaven i 2018. Indsatserne vil blive prioriteret og i fornødent omfang 
finansieret inden for Hedensted Kommunes samlede ramme. 
 
Diverse udgifter og indtægter 
Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. 
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Under skadedyrsbekæmpelse afholdes dels udgifter til aflivning af vildkatte og dels til rottebekæmpel-
se.  
 
Hedensted Kommune har indgået samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning af hjemlø-
se/vildtlevende katte.   
 
Til finansiering af rottebekæmpelsen opkræves et gebyr på 9,00 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.  
 
Affaldshåndtering 
Området vedrører udgifter og gebyr i forbindelse med affaldshåndtering med baggrund i Miljøbeskyt-
telsesloven. 
 

Dagrenovation 

Renovationsordningen er vægtbaseret. Alt affald fra den enkelte ejendom vejes i forbindelse med af-
hentning. Betalingen foretages således i forhold til den afleverede mængde. 
Byrådet fastsætter hvert år: 

• Et grundgebyr (pr. tilmeldt spand) 
• En frivægt (antal kilo som er indeholdt i grundgebyret) 
• En kilopris (pr. kilo ud over frivægten) 

 
Grundtaksten for en 240 liter renovationsbeholder er på 680 kr. inklusive moms. Kiloprisen er 0,95 kr. 
inklusive moms, og frivægten fastholdes på 130 kg.  
Der er i taksten indregnet et beløb til løbende udskiftning af nedslidt materiel (renovationsbeholdere).  
 

Drift af genbrugsstationer m.v.  
Hedensted Kommune har følgende 4 genbrugsstationer: 

• Remmerslundvej 35, Hedensted 
• Skrædderbakken 1, Kalhave 
• Klakring Stationsvej 5, Juelsminde 
• Industrivænget 9, Hornsyld 

 
Genbrugsstationerne drives af kommunen selv med personale fra Materielgården. 
Åbningstiderne på genbrugsstationerne blev udvidet pr. 1. september 2017 og er: 

 Mandag-fredag 12.00 – 18.00 
 Lørdag-søndag 10.00 – 16.00 

Genbrugsstationerne er ubemandede uden for ovennævnte åbningstider.  Dog er der etableret døgn-
åbent på genbrugsstationen på Remmerslundvej i Hedensted.  
  
Genbrugsstationernes opgave er at modtage og sortere affald og storskrald fra private og virksomhe-
der samt afsætte det til genbrug, nyttiggørelse, forbrænding eller deponi – i nævnte prioritering.  
 
Borgere, der ikke selv har mulighed for at komme på genbrugsstationen, kan 4 gange om året få hen-
tet storskrald på hjemadressen. Ordningen omfatter bl.a. gamle møbler, hårde hvidevarer og andet 
storskrald.  
Der er etableret ca. 75 kommunale affaldsøer i kommunen, hvor borgerne kan aflevere flasker og pa-
pir.  
Frivillige foreninger foretager årligt 3-6 husstandsindsamlinger af papir. Kommunen betaler foreninger-
ne en garantipris for de indsamlede mængder. 
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Administration samt drift af genbrugsstationer, affaldsøer og garantiordning finansieres af gebyrer, som 
Byrådet fastsætter én gang årligt: 

• Affaldsgebyr husholdninger 
• Gebyr pr. besøg på genbrugsstationerne for virksomheder 

 
Siden 1. januar 2013 har virksomheder fra andre kommuner også haft adgang til Hedensted Kommu-
nes genbrugsstationer.  
 
Miljøafgiften for husholdninger (affaldsgebyr genbrug) er 1.163 kr. inklusive moms.  
 
Virksomheder kan igennem SMS-ordning købe sig adgang til genbrugsstationerne. Der betales et ge-
byr pr. besøg 343,75 kr. inklusiv moms. Der har tidligere været opkrævet et fast gebyr for tilmelding til 
SMS-ordningen, dette gebyr er faldet bort.  
Der opkræves ikke grundgebyr for virksomhederne i 2018. 
 
Fælles funktioner – generelle vejformål 
Udgifter og indtægter, som tjener generelle, tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige 
fælles funktioner under Materielgården til markpersonale, materialer og maskiner. 
 
Kommunale veje 
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen 
er vejmyndighed, herunder vintervedligehold. 
 
Det samlede kommunale vejnet udgør ca. 1.000 km vej. Vejene er inddelt i 3 klasser, afhængig af trafi-
kal betydning, og med forskelligt drifts- og vedligeholdelsesmæssigt serviceniveau. Det overordnede 
vejnet – klasse 1 vejene – udgør ca. 100 km og omfatter de veje, der har betydning for den overordne-
de trafik. 
 
Tilstanden af de kommunale veje er overordnet god, men det dækker over store forskelle på de enkel-
te vejstrækninger. Særligt på lokalveje i byen er der et efterslæb, der skal arbejdes på at indhente.  
 
Kommunens Materielgård dækker hele kommunen, og der arbejdes på tværs i hele kommunen med 
ensartet drift af f.eks. græsslåning og rabatklipning. Der sker en løbende tilpasning af driftsudbud og 
struktureret registrering af arealer og elementer, der vedligeholdes. 
 
Vintertjeneste 

Vintervedligeholdelsen løses af private entreprenører på primært kommunevejene, og Materielgården 
løser opgaven på kommunale fortove og stier. 
Indsatsen i vintertjenesten prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2013. 
 

Anlæg  

Asfaltarbejde og trafiksikkerhedsplan. 
Der er som en driftsbevilling afsat 2 mio. kr. i 2018 og 2019 til vedligeholdelse af asfaltarbejde og tra-
fiksikkerhedsplan belægningerne. En vigtig forudsætning for at opretholde en velfungerende infra-
struktur er, at der udover vedligeholdelse af asfaltbelægningerne løbende investeres i en modernise-
ring af vejnettet, så det lever op til udviklingen i trafikmønstrene og tilpasninger af vejnettet til det aktu-
elle og fremtidige behov. 
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Vejbroer 

Der er i budgetforslaget afsat 1 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til renovering af vejbroer. Kommunens 
122 vejbroer er vitale for en velfungerende infrastruktur, og de er samtidig meget dyre at anlægge og 
reparere, hvis de går i forfald. Broerne har en generel god standard, og ved en prioriteret indsats kan 
sikres en billigere og mere jævn vedligeholdelse. 
 
 


