
 

 

 
1 

Udvalget for  
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Udvalgsmedlemmer 
 

Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: 

 

 

 

   

Lene Tingleff (V) 
Formand 
 
 

    

Steen Christensen (A) 

Næstformand 

 

Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Ove Kjærskov Nielsen 

(O) 
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Administrativ organisation 

    
Johan Stadil Petersen Peter Hüttel 

 
Chefansvaret for opgaver vedrørende Udvalget for Teknik deles mellem Johan Stadil Petersen og 
Peter Hüttel. 
 
Sekretær for udvalget er Johan Stadil Petersen. 

 

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. 
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Budgetpræsentation 
Område Budget 2019 

(hele 1.000 kr.) 

Jordforsyning -637 

Faste ejendomme 13.031 

Fritidsområder 1.118 

Naturbeskyttelse 1.331 

Vandløb 1.650 

Miljøbeskyttelse m.v. 101 

Øvrig planlægning 1.192 

Skadedyr 40 

Vejområdet 36.137 

Vintertjeneste 7.622 

Affaldshåndtering 1.774 

I alt 63.358 

 

Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik udgør i 2019 netto 63,4 mio. kr. Det brugerfinansierede område udvi-

ser et underskud på 1,8 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 61,6 mio. kr. 

 

 

I nedenstående diagram vises, hvordan 61,6 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede områ-

de.  

 
 

 

Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et underskud i 2019 på 1,8 mio. kr. 

Brutto andrager udgifterne 41,0 mio. kr. og indtægterne 39,2 mio. kr. 
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Aktiviteternes fordeling fremgår af nedenstående diagram:  

 

 
 

 

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. 15. august 2018 i alt 89 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler sig 

som følger: 

 Barrit   7 

 Flemming   1 

 Hedensted    0 

 Juelsminde   3 

 Korning    7 

 Lindved   0 

 Rask Mølle   3 

 Rårup   5 

 Stenderup   6 

 Stouby   7 

 Tørring   18 

 Uldum   7 

 Ølsted   10 

 Øster Snede   4 

 Aale   11 

2.249
-683

14.389

-14.091

24.329

-24.419

Brugerfinansieret - Budgetforslag 2019 i 1.000 kr.

Generel adminstration udgifter

Generel administration indtægter

Dagrenovation udgifter

Dagrenovation indtægter

Genbrug udgifter

Genbrug indtægter
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I 2018 er byggemodnet henholdsvis 10 grunde på Friggsvej i Ølsted samt påbegyndt byggemodning 
af 38 grunde på Lille Dalby Bakker, Hedensted, 7 grunde på Hestehaven, Daugård og 9 grunde på 
Thyras Vænge, Lindved.   
 
Der er pr. 15. august 2018 solgt i alt 15 boligparceller samt 3 områder til tæt/lav bebyggelse.   
 

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. 
 
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.  
 

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. 

 

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.  
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Administrationen af husdyrbrug og godkendelse heraf er ændret i 2017. Hvad dette betyder for tilsyn 

og dermed gebyrindtægterne, kendes endnu ikke. 

 

Diverse udgifter og indtægter 
Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. 

 

Under skadedyrsbekæmpelse afholdes dels udgifter til aflivning af vildkatte og dels til rottebekæmpel-

se.   

 
Til finansiering af rottebekæmpelsen opkræves et fast beløb 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 500 kr. inklusive moms. Kiloprisen er 0,85 kr. 

inklusive moms, og frivægten fastholdes på 130 kg.  

 

Drift af genbrugsstationer m.v.  

Hedensted Kommune har 4 genbrugsstationer.   

  

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.  

 

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. 

 

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 
 

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.   
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Der opkræves ikke grundgebyr for virksomhederne i 2019. 

 

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. 

 

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 2016. 

 

Anlæg 
 
Anlæg vedrørende 2019-2022 på udvalgets område vil fremgå af det endelig budgets investerings-
oversigt. 
 
Projekter og beløb på budgetforslagets investeringsoversigt svarer p.t. til det reviderede anlægsbud-
get, der blev præsenteret for Byrådets temamøde om budget 2019 i juni 2018 samt på Byrådets bud-
getseminar i august 2018. 
 

 


