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01.02.05-P16-10-18 

125. Lokalplanforslag 1134 og Kommuneplantillæg nr. 16 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1134 for Regnvandsbassin ved Præstemarken 
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16. skal sendes i høring. Det anbefales, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering af planforslagene. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Hedensted Kommunes udvalg for Politisk Koordination og Økonomi besluttede på sit møde den 
19. november 2018, at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg, der muliggør 
etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken. Lokalplanen skal desuden give mulighed for 
ekspropriation af arealet. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Spildevand har udarbejdet en overordnet saneringsplan for fælleskloakken i 
Hedensted. Arealet ved Præstemarken indgår til forsinkelse af vand. Hedensted Spildevand har 
anmodet kommunen om at udarbejde en lokalplan til placering af et kommende 
regnvandsbassin. 
Arealet er delvist omfattet af lokalplan nr. 95 Boligområde - Hedensted, der udlægger arealet 
til boligformål. Det er et af de få arealer, hvor det vil være muligt at etablere et bassin til 
forsinkelse af regnvand i forbindelse med kommende kloakseparering i Hedensted by. Det er 
derfor vigtigt for Hedensted Spildevand, at arealet ikke bebygges.  
Området omfatter de 2 matrikler 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted. De ligger inden for 
kommuneplanrammerne 5.B.32 og 5.R.22. For den kommende lokalplans område udarbejdes 
der kommuneplantillæg for et teknisk anlæg.  
Bassinet vil opleves som en del af et rekreativt område. 
  
Screening for miljøvurdering, samt lokalplanforslag og kommuneplanforslag, er på vej i intern 
høring. Det forventes, at screeningen ikke udløser en egentlig miljøvurdering. 
  
Det endelige forslag vil foreligge til byrådets møde den 25. september 2019. 

Kommunikation 

Der har været dialog med ejerne om at købe Præstemarken 2G (matrikel 17ha Hedensted By, 
Hedensted). Det har ikke været muligt at nå til enighed om prisen.  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
3. september 
2019 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  5 

 
Den 10. januar 2019 modtog Byggeservice en ansøgning om at opføre et enfamilieshus. Det 
var muligt i forhold til den gældende Lokalplan nr. 95. 
  
Det vil være i modstrid med ønsket om at anlægge et regnvandsbassin. Derfor har Hedensted 
Kommune nedlagt et § 14 forbud.  
  
Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26. Afgørelsen om at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering offentliggøres samtidigt.  

Lovgrundlag 

• Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, § 13 stk. 2 og § 24 
• Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, §§ 23c, 
24  
• Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017, § 8, stk. 2 

Administrationen indstiller, 

• at forslag til lokalplan 1134 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, 
• at forslag til kommuneplantillæg nr. 16 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, 
• at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres 
samtidig, 
• at grundejeren meddeles, at fraskrivelse af retten til at kræve ejendommen overtaget efter 
planlovens § 47a skal foreligge, inden lokalplanens endelige vedtagelse. 

Beslutning 

Indstilling godkendt 

Bilag 

 Lokalplanforslag 1134 udkast 
 Bilag_Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 
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01.02.05-P16-6-19 

126. Kommuneplantillæg nr. 20 - Offentlige formål i 
Hedensted Syd 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte, om kommuneplantillæg nr. 20 for offentlige formål i Hedensted Syd skal 
sendes i høring. Samtidig skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering af planforslaget. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet besluttede den 22. maj 2019, at et nyt demensplejehjem skal placeres ved 
Rugmarken i den sydlige del af Hedensted.  

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune ønsker at åbne mulighed for, at et areal på Rugmarken, i den sydlige del 
af Hedensted, kan benyttes til offentlige formål med døgninstitutioner. Den gældende 
kommuneplanramme 5.B.35 giver mulighed for at anvende området til boligformål. For at 
muliggøre etableringen af offentlige formål i området skal der udarbejdes et tillæg til 
kommuneplanen. Derfor skal kommuneplanrammens anvendelse ændres fra boligformål til 
offentlige formål for den nordlige del af den eksisterende boligramme 5.B.35.  
  
Kommuneplantillæg eftersendes. 

Kommunikation 

Ændringen af kommuneplanrammen har været sendt i foroffentlighed fra den 20. august til 
den 3. september 2019. Planforslaget offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26. 
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering offentliggøres samtidig. 
Høringsperioden for planforslaget sættes til 8 uger, i det der er tale om en ændring af 
rammens anvendelse. 

Lovgrundlag 

Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, §§ 23c, 24 
Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 8, stk. 2 
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Administrationen indstiller,  

at kommuneplantillægget sendes til orientering i Udvalget for Teknik og Udvalget for 
Politisk koordination & Økonomi, og 

at kommuneplantillæget vedtages på Byrådet og offentliggøres efter reglerne herom i 
Lov om planlægning §§ 24 - 26. 

Beslutning 

Indstilling godkendt 

Bilag 

 Bilag_Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 
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05.01.01-P19-30-19 

127. Nye vejnavne ved nyt boligområde i Lindved - lokalplan 
1117 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tages stilling til nye vejnavne i forbindelse med etablering af nyt 
boligområde i Lindved jvf. lokalplan 1117. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Boligområdet ligger tæt på Kragelund Skov og ny etableret skov syd for Thyras Vænge, 
Lindved Skovby. 

Der skal gives vejnavne til to veje - stamvejen (D) og boligvejen i den første udstykning til 
tæt-lav, se vedlagte kortbilag. 
  
Til stamvejen er der to forslag: 
Helga og Karl Nielsens Vej - efter afdøde Helga og Karl Nielsen. Vejnavnet foreslåes af Lindved 
Lokalråd. 
En anden mulighed er Skovsvinget, som refererer til områdets placering tæt ved skoven. 
  
Begrundelse for vejnavnet Helga og Karl Nielsens Vej:  
Helga og Karl Nielsen drev i mange år et husmandssted på Sindballevej 26 i Lindved. De havde 
begge stor betydning for lokalområdet. Karl var blandt andet med i bestyrelsen for 
Husmandsforeningen, var vurderingsmand i 31 år og var en overgang i sognerådet for Grejs-
Sindbjerg Kommune. Derudover deltog han også i det lokale foreningsarbejde og var med i en 
del dilettantforestillinger. Helga var med til at stifte Sindbjerg Lokalhistorisk Forening og var i 
en lang periode i Lindved Brugsforenings bestyrelse. 
  
Begrundelse for vejnavnet Skovsvinget: 
Stamvejen skal forsyne fremtidige udstykninger mod nord, og vil derfor i fremtiden komme til 
at forbinde byen med Kragelund Skov og dermed fungere som adgangsvej til skoven. 
  
Til boligvejen foreslåes vejnavnet Lindehaven. Vejnavnet foreslåes af administrationen. 
Begrundelse for vejnavnet Lindehaven: 
Lindehaven referer til byens navn Lindved og til lokalplanens visioner om en åben haveby med 
grønne omgivelser.  
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Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, hvis det samme eller næsten enslydende vejnavn er 
fastsat for en anden navngiven vej inden for det pågældende postnummer, eller allerede er 
fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 15 km. 
  
Alle tre vejnavne opfylder ovennævnte krav i gældende lovgivning. 

Lovgrundlag 

Adresseloven: Lov nr. 136 af 1. februar 2017, § 3 
Bekendtgørelsen om vejnavne og adresser: BEK nr. 271 af 13. april 2018, § 6 

Administrationen indstiller, 

at udvalget fastlægger de to vejnavne. 

Beslutning 

Stamvejen navngives "Skovsvinget" og boligvejen "Lindehaven". 

Bilag 

 Principskitse for området lokalplan 1117 

  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
3. september 
2019 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
10 

 

02.34.00-P19-105-19 

128. Landzonesag på Bredgade i Tørring 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om opsætning af tipi-telt på Tørring 
Camping, matr. nr. 14A Stovgård Hgd., Tørring med adressen Bredgade 67 m.fl., 7160 Tørring 
(Bilag 1 - Kortbilag) 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om tilladelse til at opstille en tipi/et telt på Tørring Camping (Bilag 2 – 
Indstillingsnotat). Tipien ønskes opstillet i campingsæsonen og til enkelte ekstra 
arrangementer (Bilag 3 – Ansøgning). Tipien sættes op i tilknytning til eksisterende bebyggelse 
på ejendommen.  
Følgende udpejninger fra Hedensted Kommuneplan er gældende for ejendommen: 
Kommuneplanramme 7.R.04 for Tørring Bypark udlægger området til rekreativt område. 
Klimatilpasningsområde, Lavbundsarealer, Det grønne Danmarkskort, herunder særlige 
naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser, Specifik geologisk bevaring, 
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Endvidere ligger ejendommen i landzone, inden for 
skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje. 
  
Det ansøgte har været udsendt i nabohøring samt til høringsberettigede myndigheder og 
organisationer, og inden for høringsperioden er der kommet 4 høringssvar (Bilag 4 – 
Nabohøringssvar). Det er ikke muligt at videregive alle høringssvarende i deres fulde længde i 
indstillingsnotatet og derfor er de vedhæftet som bilag. Overordnet handler høringssvarende 
om bekymring for støj, parkeringsmuligheder til et øget antal gæster, placering af tipien i 
landskabet og tipiens funktion. Ansøgers bemærkninger til høringssvarene er vedhæftet som 
bilag og en sammenfatning er tilføjet i indstillingsnotatet (Bilag 5 – Ansøgers kommentarer). 
Tipien har været opstillet på pladsen i en prøveperiode på 6 uger hen over sommerferien. En 
midlertidig opstilling gav naboerne mulighed for at se, hvilke aktiviteter tipien medfører, hvor 
meget den vil fylde i landskabet og så videre. Kommunen har orienteret de omkringliggende 
naboer om den midlertidige opsætningsperiode og om at sagen behandles politisk på møde i 
august. Der er ikke modtaget yderligere bemærkninger herefter. 
  
Vurdering i forhold til åbeskyttelseslinjen: Placering af tipien er på samme linje som 
eksisterende administrationsbygning, ikke tættere på åen. Tipien ønskes placeret bag 
beplantning og på eksisterende campingplads. Det er en primitiv konstruktion, som fjernes 
uden for campingsæsonen.  
Vurdering i forhold til landzone: Tipien opstilles i tilknytning til den eksisterende primære 
bygningsmasse på ejendommen og den eksisterende campingplads med hytter, 
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campingvogne, teltpladser og dertilhørende faciliteter. En tipi vurderes til at gå under 
kategorien: byggeri til områdets anvendelse som rekreativt område. Højden på tipien vurderes 
at være acceptabel i forhold til den nære bymæssige bebyggelse. Dog vurderes det, at 
udlejning til private formål såsom barnedåb, konfirmation, firmaarrangement, familietræf, 
veteranbilstræf, teambuilding med mere ikke er formålet med en campingplads med særlig 
landskabelig beliggenhed, og at det vil være i strid med intentionerne i planlovens 
landzonebestemmelser.  
  
I denne sag er der tale om en bynær campingplads tæt ved beskyttet natur og i særligt 
værdifuldt landskab inden for en kommuneplanramme til rekreative formål. Derfor er hensyn 
til landskab, natur og naboer særlig vigtig i vurderingen af en ansøgning om opsætning af en 
tipi. Der kan jf. planloven og naturbeskyttelsesloven ikke tillades et fælleshus/-
forsamlingshus/koncerthus/plads til privat udlejning for hele byen på en campingplads i særligt 
værdifult landskabeligt område. Der kan tillades en primitiv konstruktion, for eksempel en tipi 
til brug for campingpladsen og til rekreative formål med natur og landskab som hovedfokus. 
En eventuel tilladelse kan gives på vilkår om, at tipien kun står på arealet i campingsæsonen i 
perioden 1. marts-31. oktober og at tipien kun må benyttes med rekreative formål for øje, 
således at der tages hensyn til naboer, landskab og natur på den pågældende ejendom.  
  
Administrationen beder Udvalget for Teknik tage stilling til, hvorvidt der kan meddeles 
tilladelse til opsætning af en tipi med de indkomne bemærkninger og den ønskede placering 
inden for naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje. 
 
Sagen er videreført fra sidste udvalgsmøde den 13. august 2019. Bemærk nyt bilag: 
Bemærkninger efter sidste udvalgsmøde. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning LBK nr 287 af 16. april 2018, Planlovens § 35, stk. 1  
Lov om naturbeskyttelse LBK nr 240 af 13. marts 2019, Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik tager stilling til, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til opsætning 
af en tipi. 

  

Beslutning 

Der meddeles tilladelse til opsætning af tipi-telt indenfor campingsæsonen.  
Arrangementer skal afsluttes senest klokken 23.00 på fredage og lørdage og senest klokken 
22.00 på øvrige dage. 
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Bilag 

 Bilag 1 - Kortbilag 
 Bilag 2 - Indstillingsnotat 
 Bilag 3 - Ansøgning 
 Bilag 4 - Samlede nabobemærkninger 
 Bilag 5 - Høringssvar fra ansøger 
 Nyt bilag: Bemærkninger efter sidste udvalgsmøde 
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07.00.01-P15-1-19 

129. Affaldssortering i det offentlige rum - tema til 
affaldsplanen 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte og beslutte, om der skal arbejdes videre med temaet 'affald i 
det offentlige rum' i affaldsplanen og med hvilke emner. 

Økonomi 

Tømning og vedligeholdelse af affaldsbeholdere i det offentlige rum dækkes af det 
skattefinansierede område. Beholdere, der er opsat som en del af vedligeholdelsen af miljø-
øer, dækkes af ordningen for miljø-øer. 
Udgiften til tømning af affaldsbeholdere i det offentlige rum var i 2018 på 500.000 kr. 

Sagsfremstilling 

Det forventes, at den nationale affaldsplan vil stille krav om øget genanvendelse af 
husholdningsaffald i 2022. For at arbejde hen imod en højere genanvendelsesprocent for 
husholdningaffaldet foreslår administrationen, at der også sættes fokus på affaldssortering i 
det offentlige rum, for at skabe ensartethed på affaldsområdet.  
  
I dag er der 173 registrede offentlige affaldsbeholdere i Hedensted Kommune. De tømmes / 
vedligeholdes af materielgården. Nogle få af beholderne til restaffald ved miljø-øer tømmes 
dog af foreninger. I det offentlige rum er der opstillet beholdere til hundeposer, som ofte 
drives af foreninger eller lokale. Affaldet herfra kan enten ende i husstandsbeholdere eller 
afleveret på materielgårdene. Der pågår således ikke sortering af affaldet fra det offentlige 
rum. 
  
Blandt flere borgere i kommunen – eksempelvis elever fra Tørring Gymnasium, der satte fokus 
på emnet ved deres Miljødag i april – efterspørges større mulighed for affaldssortering i det 
offentlige rum. 
Administrationen har udarbejdet nedstående forslag til udvikling af affaldssortering i det 
offentlige rum, som vil understøtte en øget genanvendelsesprocent for husholdningsaffaldet:  
  

1.    Udførsel af et pilotprojekt i de tre centerbyer, Juelsminde, Hedensted og Tørring med 
opførelse af intelligente, nedgravede beholdere til kildesortering i det offentlige rum. Da 
ordningen vil skulle starte som et pilotprojektforløb, vil det give mening at drage 
inspiration fra eksempelvis Randers Kommune og Horsens Kommune, der bruger "big 
belly"-beholdere med taleeffekter til at skabe opmærksomhed.  

2.    Udførsel af et pilotprojekt med små kildeopdelte affaldsbeholdere i de tre centerbyer. 
Omkostninger for etablering af 30 beholdere og informationskampagner omkring 
beholderne forventes at ligge på 85.000 kr, mens tømning af disse beholderne 
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forventes at give det skattefinansierede område en stigning på 300.000 kr. i 
driftomkostninger. 

3.    Tilbud af mobile sorteringsstationer (affaldsbeholdere på trailerer), der kan lånes til 
arrangementer, hvor det er muligt at kildesortere i samme fraktioner, som ved 
husstandene.  

4.    Understøttelse af frivillighed ved at trække på Green Teams og spejdere som 
sorteringsvejledere ved sidste skoledag, byfester med videre. Satses der ikke på 
sortering i det offentlige rum, kan vi understøtte indsamlingen af henkastet affald.  

5.    Udførsel af kampagner rettet mod affald i det offentlige rum og henkastet affald.  
   

Vedligeholdelse af offentlige arealer påhviler driftsområdet, mens eksempelvis 
kommunikationskampagner, der skal skabe fokus på affaldssortering i det offentlige rum, kan 
placeres økonomisk under affaldsområdet. Det samme gælder forsøgsprojekter, pilotprojekter 
og så videre. Vedtages det, at arbejde videre med løsninger, der på længere sigt skal gå i drift 
(særligt løsning 1 eller 2), skal det sikres, at der er bevilget midler til drift.  
  
Udover at understøtte den generelle sortering i kommunen, vil sortering ved udvalgte 
offentlige rum kunne have den effekt, at henkastet affald mindskes, da der vil være ekstra 
fokus på området.  

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik drøfter administrationens forslag, samt eventuelle alternativer - 
og beslutter om der skal arbejdes videre med temaet i affaldsplanen og hvordan. 

Beslutning 

Der arbejder videre med planen med vægt på: 
- sortering i samme fraktioner, som ved husstande 
- pilotprojekter i de tre centerbyer 
- der skal være affaldsbeholdere i det offentlige rum 
- forsøg med mobil affaldsø ved arrangementer 

Bilag 

 FNs verdensmål og affald i det offentlige rum 
 Eksempel på mobile affaldsstationer 
 bigbelly 
 Kildesortering spand i vejle 
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07.00.01-P15-2-19 

130. Storskraldsordning - Tema til affaldsplanen 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte og beslutte, hvordan der skal arbejdes videre med temaet 
'storskraldsordning' i affaldsplanen. 

Økonomi 

Storskraldsordningen er brugerfinansieret og ordningen drives efter 'hvile i sig selv'-princippet. 
Gebyret for ordningen opkræves gennem miljøgebyret for husholdninger. 
Samlede udgifter for ordningen var i 2018 120.000 kr. 

Historik 

Det fælleskommunale affaldsselskab AFLD driver storskraldsordningen. Der afhentes i dag 
storskrald fire gange om året i Hedensted Kommune. Man tilmelder sig afhenting på 
kommunens hjemmeside.  

Sagsfremstilling 

Der er i de seneste år sket en stigning i brugen af storskraldsordningen. Der vil inden for de 
næste år ske ændringer af henteordningen for husstandsaffaldet, da der vil blive stillet nye 
krav til kommunernes ordninger og til genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald. Dette 
kan med fordel samtænkes med andre ordninger, herunder storskraldsordningen. 
Målsætningen for storskraldsordningen er derfor at bidrage til en øget genanvendelsesprocent 
ved at sætte fokus på serviceniveauet for ordningen.  
  
Beslutter Udvalget for Teknik, at der skal arbejdes videre med udviklingen af 
storskraldsordningen, er der mulighed for forskellige tiltag. Aministationen foreslår, på 
baggrund af en proces med interne aktører, følgende:  
  

1. Udvidelse af ordningen fra 4 faste årlige afhentninger til brugerbestemte.  
2. Udvidelse af storskraldsordningen med nye fraktioner, eksempelvis juletræer, sanitet og 

haveaffald i mindre mængder. 
3. Udføre informationskampagner, der fokuserer på mulighederne med storskrald. 
4. Fravælge fraktioner, der fra 2021 sandsynligvis vil skulle kildesorteres ved husstandene 

- muligvis papir, pap, metal, hård plast og glas. Beslutningen om, hvilke fraktioner det 
præcist drejer sig om, tages naturligvis først, når Miljøstyrelsen har defineret kravene 
til kommunerne i den kommende nationale affaldsplan.  

5. Udvidelse af ordningen, så det bliver muligt at aflevere affald til direkte genbrug 
gennem storskraldsordningen.  

  
Administrationen anbefaler, at storskraldsordningen optimeres med udgangpunkt i de nævnte 
tiltag eller andre mulige alternativer og at disse indskrives i affaldsplanen. 
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Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik drøfter administrationens forslag, samt eventuelle alternativer - 
og beslutter om der skal arbejdes videre med temaet i affaldsplanen og hvordan. 

  

Beslutning 

Der arbejdes videre med ordningen med 4 årlige afhentninger. 
Fraktioner, der vil indgå i den kommende affaldsordning, vil som udgangspunkt ikke indgå i 
ordningen. Effekter der kan genanvendes skal gå til genbrug. 
Det skal være muligt at bestille afhentning udenfor de faste dage mod betaling. 
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09.08.24-P16-1-18 

131. Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted 
Kommune - Målsætninger for grundvandsressourcen 

Beslutningstema 

Forslag til målsætninger og konsekvenser heraf, i rammeplan for grundvandsbeskyttelse, skal 
drøftes. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget besluttede den 5. februar 2019 at arbejde videre med en rammeplan for 
grundvandsbeskyttelse gældende for hele kommunen.  

Sagsfremstilling 

Baggrunden for det fremlagte forslag til rammeplanen er, at den indledende drøftelse i 
udvalget skal danne baggrund for en drøftelse i KOVA (koordinationsforum for vandforsyning) 
om, hvilke målsætninger, der skal gælde i kommunen. 
Forslaget til oplæg for rammeplanen beskriver de fælles målsætninger og retningslinjer for 
grundvandsbeskyttelse, der vil gælde i hele kommunen. De konkrete indsatser, for hvert 
enkelt vandværk, skal efter vedtagelse af rammeplanen beskrives i separate indsatsplaner 
rettet mod de forskellige vandværker. Rammeplanen beskriver de virkemidler og forebyggende 
tiltag, der kan være nødvendige at sætte i værk, hvis et vandværk får problemer med 
drikkevandskvaliteten eller det vurderes, at arealanvendelsen i vandværkernes 
indvindingsopland udgør en risiko for vandkvaliteten. Der er i rammeplanen ikke beskrevet, 
hvilke tiltag, der skal gælde for de enkelte vandværker.  
  
Forslaget til rammeplanen indeholder nogle målsætninger, som kan opfyldes ved at følge 
vedtagne retningslinjer og nogle steder foretage konkrete individuelle indsatser. 
  
Forslag til målsætninger: 

1. Borgerne skal sikres en rigelig og stabil vandforsyning med drikkevand af høj kvalitet, fordi 
vand er vores vigtigste levnedsmiddel. 

Opfyldes normalt ved almindelig fornuftig vandværksdrift.  
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2. Vandindvindingen skal foregå bæredygtigt, således at der hverken sker en overudnyttelse 
eller en kvalitetsforringelse af grundvandet, og uden brug af videregående vandbehandling til 
fjernelse af miljøfremmede stoffer.  

Opfyldes ved en decentral skånsom vandindvinding. 

Målsætning 1 og 2 resulterer ikke i tiltag i oplandet.  

3. Som udgangspunkt skal grundvandet ikke indeholde forhøjede værdier af nitrat, ligesom at 
sprøjtemidler og andre forurenende stoffer er uønskede. 

Denne målsætning definerer niveauet for, hvornår der skal laves en aktiv indsats overfor de 
enkelte vandværket i forhold til bestemte stoffer i drikkevandet. 

Nivuauet for "forhøjede værdier" anbefales at være: 

 Forhøjede værdier for nitrat er, når indholdet ligger over det naturlige niveau på 0-3 
mg/l. 

 Forhøjede værdier for pesticider og andre miljøfremmede stoffer er, når stofferne er 
påvist i analyser.  

4. De almene vandværker i Hedensted Kommune skal gennem forebyggende og 
afhjælpende indsatser sikre, at grundvandsressourcerne inden for vandværkernes 
indvindingsoplande beskyttes bedst muligt mod nitrat, pesticider og andre forurenende stoffer.  

Målsætningen beskriver, hvilker rammer og muligheder vandværk og kommune kan arbejde 
indenfor for at forebygge grundvandsforurening. Den opfyldes generelt ved at handle 
ansvarligt med rettidig omhu, og sørge for at grundvandsressourcen er velbeskyttet nu og i 
fremtiden. Beskyttelsen kan ske ved forskellige mere elle mindre indgribende tiltag: 

a.    Lovbestemte tiltag som BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), nye 
vaskepladser, planlægning og tilsyn.  

b.    Indsatsplaner for vandværker med individuelle tiltag (tætning af boringer, 
dyrkningsaftaler, pesticidfri drift, skovrejsning, naturprojekter og opkøb af jord).  

c.    Tiltag for grundvandsbeskyttelse kan eksempelvis finansieres solidarisk af et 
vandsamarbejde, hvor der pålægges en afgift på kubikmeterprisen på alle 
kommunens vandværker.   

d.    Hvis det vurderes, at der er behov for en konkret indsats der indebærer 
dyrkningsrestriktioner eller andet for lodsejeren er kommunen villig til 
ekspropriation og påbud til nødvendige rådighedsindskrænkelser. 
Rådighedsbegrænsninger forsøges altid først indgået frivilligt med fuld 
kompensation til lodsejer betalt af vandforsyningen. 

5. Kommunen vil gennem sin planlægning, ved miljøtilsyn og sagsbehandling af aktiviteter 
som kan påvirke grundvandet, forebygge at grundvandet påvirkes negativt.  
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Opfyldes via den løbende sagsbehandling i kommunen i overensstemmelse med de vedtagne 
retningslinjer. 
  
De foreslående målsætninger vil være udgangspunkt for de konkrete retningslinjer i 
rammeplanen. 

Kommunikation 

Rammeplanen udarbejdes i samarbejde med vandværker og interesseorganisationer. 

Lovgrundlag 

Vandforsyningslovens §13 og §13a 

Administrationen indstiller, 

at forslag til målsætningerne drøftes, som udgangspunkt for at det videre arbejde med at 
involvere KOVA (koordinationsforum for vandforsyning) kan påbegyndes. 

Beslutning 

Sagen drøftet. 
Der skal undersøges ved stigende tendenser for forekomst af nitrat og pesticider. Der tages en 
dialog med KOVA/vandværkerne om hvilke tiltag, der kan bringes i anvendelse ved stigende 
tendenser. 

Bilag 

 Bilag til dagsordenpunkt. Rammeplan for grundvandsbeskyttelse 
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00.22.00-A00-1-15 

132. Emner til årligt møde med Landbrugsforum 

Beslutningstema 

Fastlæggelse af emner til det årlige dialogmøde med Landbrugsforum den 8. oktober 2019 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Dagsordenen udarbejdes af administrationen, idet Landbrugsforum opfordres til at indsende 
forslag til emner til drøftelse.  
  
Administrationens forslag til emner er: 
Jordfordeling 
Minivådområder 
BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) 
Frivillige aftaler vedrørende grundvandsbeskyttelse 
  

Administrationen indstiller, 

at forslag til emner drøftes 

Beslutning 

Godkendes 
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05.01.02-P00-1-17 

133. Vej øst om Hedensted - Skitseprojektering 

Beslutningstema 

Som grundlag for udarbejdelse af lokalplan for en ny vej øst om Hedensted, skal udvalget 
beslutte kritterier for valg af linjeføring og princippet for linjeføring.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Byrådet besluttede den 27. februar 2019, at igangsætte lokalplanlægning for en vej øst om 
Hedensted, der følger den "gule" strækning, gående fra Spettrupvej til Højløkkevej. Det blev 
endvidere besluttet, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for vejen, så lokalplanen kan 
vedtages i foråret 2020. 

Sagsfremstilling 

Som grundlag for udarbejdelse af lokalplanen, skal der udarbejdes et skitseprojekt for vejen, 
på grundlag af valgte kriterier. 
  
Følgende kriterier lægges til grund for valg af linjeføring: 
  

1. Vejen skal understøtte det overordnede vejnet og fremtidig trafikplan 
2. Vejen skal understøtte nuværende og fremtidige byudviklingsområder øst for 

Hedensted, herunder Lille Dalby Bakker og helhedsplan for boligområder øst for 
Constantiavej. 

3. Vejen skal understøtte at Spettrupvej på sigt opgraderes, så den er den oplagte vej for 
trafikken mellem Hedensted og Hornsyld. 

4. Vejen skal understøtte St. Dalby, som landsbysamfund. 
5. Aflastning af eksisterende veje i den østlige del af Hedensted øst - herunder 

Constantiavej. 
6. Hastighedsbegrænsning på 70 km/t. 
7. 8,0 meter bred kørebane. 

  
På mødet vil der blive forelagt forslag til linjeføring af vejen. 

Administrationen indstiller,  

at kriterier for vedtagelse af en linjeføring godkendes. 

at linjeføring besluttes som grundlag for lokalplanlægning for vejen. 
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Beslutning 

Godkendes, idet der vælges en linieføring med en rundkørsel 
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05.01.02-P20-1-17 

134. Kørselsforbud for lastbiler fra grusgravene ved Ørum 
gennem Hedensted 

Beslutningstema 

Udvalget skal beslutte om kørselsforbudet for lastbiltrafik fra grusgravområdet ved Ørum, 
gennem Hedensted by, skal ophæves eller fastholdes.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

 Udvalget for Teknik besluttede på møde den 7. marts 2017, at der i forbindelse med 
åbning af ny omfartsvej syd om Horsens skulle etableres forsøgsvis forbud mod 
gennemgående lastbiltrafik fra Røde Mølle området mod nord ved Lille Dalbyvej og 
Højløkkevej. Kørselsforbudet evalueres efter 2 måneder. 

  
 Udvalget for Teknik beslutttede på møde den 7. november 2017 at videreføre 

kørselsforbudet til den 1. marts 2018. Endvidere konstaterede udvalget, at 
kørselsforbudet har medført gener for byer/borgere i andre områder af kommunen. 
Administrationen skal til udvalgets møde i februar måned 2018 fremkomme med forslag 
til, hvorledes trafikken kan afvikles via de eksisterende veje i den østlige del af 
Hedensted. Forslaget skal muliggøre begrænset lastbiltrafik gennem området. Herefter 
tages der stilling til eventuel ophævelse af kørselsforbudet.  
Lars Poulsen og Tage Zacho Rasmussen ønsker kørselsforbudet ophævet pr. 1. marts 
2018. 

  
 Udvalget for Teknik besluttede på møde d. 6. februar 2018 at nuværende kørselsforbud 

søges forlænget i 12 måneder, idet der i perioden skal arbejdes med en overordnet 
trafikplanlægning.  
Lars Poulsen stemmer imod og ønsker, at der skal arbejdes efter scenarie 5. 

  
 Udvalget for Teknik besluttede på møde den 5. marts 2019 at Kørselsforbudet 

forlænges, idet sagen genoptages med henblik på genvurdering af behovet for forsat 
forbud. Sagen genbehandles af udvalget om 6 måder (september 2019). 

Sagsfremstilling 

Udvalgets beslutning om at forlænge kørselsforbudet for lastbiltrafik fra grusgravområdet ved 
Ørum gennem Hedensted by blev på udvalgsmødet i marts besluttet genoptaget på udvalgets 
møde i september for at vurdere, om det skal fastholdes.  
  
Kørselsforbuddet er efter drøftelse med politiet efter sidste forlængelse gældende indtil videre, 
således at når det politisk besluttes at ophæve forbuddet, kan politiet ansøges om godkendelse 
til at fjerne skiltningen.  
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Der er modtaget brev fra en gruppe borgere i Ørum samt fra Ejvind Laursen A/S, hvor det 
anbefales, at forbudet ophæves. Se bilag.  
  
Grusgravningen i grusgraven ved Ørumvej, ejet af HM Entreprenør A/S, er i løbet af sommeren 
færdiggravet og der vil henover det næste års tid kun være nogle afsluttende arbejder med 
jordkørsel mm. til grusgraven. Fremover vil der ud fra nuværende viden kun være én 
entreprenør, Ejvind Laursen A/S, der opererer i området og kører grus væk.  

Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter om kørselsforbudet skal ophæves eller fastholdes 

Beslutning 

Kørselsforbudet ophæves pr. 1. oktober 2019 eller snarest muligt efter aftale med politiet. 
Forinden udnyttelse af grusgraven ved Ørum skal der etableres en grusvej bag om 
bebyggelsen ved Røde Mølle. 

Bilag 

 Sagsfremstilling fra Udvalget for Teknik d. 6. feb. om kørselsforbud 
 Bilag - Anmodning fra beboere om ved Ørumvej om at ophæve kørselsforbud 
 Bilag - Anmodning Ejvind Lausen A/S om at ophæve kørselsforbud 
 Skilteplan_20000_1 1 
 Bilag_Grus og jordmængder fra Ejvind Laursen AS 
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13.06.04-S00-1-18 

135. Anlæg til bolig- og erhvervsformål 

Beslutningstema 

Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i budget 2019 for anlæg vedrørende bolig- 
og erhvervsformål. 

Økonomi 

Administrationen har gennemgået anlægsprojekterne, og det foreslås, at der sker en justering 
af de enkelte projekters rådighedsbeløb, så de svarer til forbruget. Set samlet er der netto 
merudgifter for 2.395.000 kr., der finansieres via netto merindtægter på 2.417.000 kr. Netto 
merindtægt på 22.000 kr. tilgår kassen. 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Byggemodning og salg af boligparceller og ergvervsgrunde har en nær sammenhæng. Øget 
salg medfører øgede udgifter til byggemodning. Det kan blandt andet nævnes, at der pr. 23. 
august 2019 er solgt 37 grunde til boligformål, herunder 2 grunde til tæt/lav boligbyggeri samt 
2 grunde/20.500 m2 til erhvervsformål.  
  
De 37 grunde til boligformål er fordelt over byerne Daugård (1), Hedensted (19), Lindved (9), 
Rask Mølle (1), Tørring (3), Uldum (2) samt Aale (1). De 2 grunde til erhvervsformål er solgt i 
henholdsvis Hedensted og Ølholm. 
  
I årene 2007 - 2018 er der i gennemsnit solgt 26 grunde til boligformål pr. år. I perioden 2009 
- 2018 er der i gennemsnit solgt 33.000 m2 erhvervsjord pr. år. 
  
Der er foreslået en række op og nedjusteringer af rådighedsbeløb, der samlet set går i 
balance. 

Administrationen indstiller 

at tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger godkendes 

Beslutning 

Anbefales godkendt 
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Bilag 

 Opsamling anlæg 2019 - rådighedsbeløb 
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00.00.00-A00-31-19 

136. Mødeplan 2020 

Beslutningstema 

Godkendelse af mødekalender for 2020. 

Økonomi 

Udgifter til vederlag indgår i det eksisterende budget. 

Historik 

Mødeplanen har været behandlet og godkendt i udvalgene for Beskæftigelse, Fritid & 
Fællesskab, Læring, Social Omsorg og Teknik i september måned. 

Sagsfremstilling 

Mødeplanen for for 2020 foreslås afholdt efter samme principper som i 2019 på følgende 
datoer; 
  
Byrådet. 
Møderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden. Dog således at mødet i 
december måned afholdes onsdag den 16. december. Juli måned er mødefri. Det betyder at 
møderne afholdes på følgende datoer: 
  
Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
29 26 25 29 27 24 26 30 28 25 16 

  
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. 
Møderne holdes som udgangspunkt 3. mandag i måneden, dog således møderne i september 
og december holdes den første mandag i måneden. Juli måned er mødefri. Det betyder 
møderne afholdes på følgende datoer: 
  
Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
 20 17 16 20 18 15 17 7 19 16 7 

  
Byrådets dialogmøder samt eventuelle fælles udvalgsmøder samt møder i udvalgene 
for Beskæftigelse, Læring og Social Omsorg. 
Møderne afholdes som udgangspunkt 1. mandag i måneden, dog således at møderne i januar, 
juni og august holdes 2 mandag i måneden og møderne i april, september og december holdes 
sidste mandag i den foregående måned. Juli måned er mødefri. Det betyder møderne holdes 
på følgende datoer: 
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Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
13 3 2 30. 

marts 
4 8 10 31. 

aug. 
5 2 30. 

nov. 
  
Udvalgsmøder i Udvalget for Fritid & Fællesskab og Udvalget for Teknik. 
Møderne afholdes som udgangspunkt 1. tirsdag i måneden, dog således at møderne i januar, 
juni og august holdes 2 tirsdag i måneden. Mødet i april holdes sidste tirsdag i den foregående 
måned. Juli måned er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer: 
  
Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
14 4 3 31. 

marts 
5 9 11 1 6 3 1 

  

Kommunikation 

Mødeplanen lægges på kommunens hjemmeside. Medlemmer af Byrådet og kommuneledelsen 
får fremsendt mødeinvitationer med henblik på at lægge møderne i deres kalender. 

Lovgrundlag 

Lov om Kommunernes styrelse § 8 og 20 

Administrationen indstiller, 

at mødeplanen for 2020 godkendes. 

Beslutning 

Godkendes 

Bilag 

 Politiske møder - 2020.pdf 
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00.22.04-A00-3-18 

137. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, 
møder mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til udvalgets deltagelse i diverse kurser, møder mv. 

Økonomi 

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet. 

Historik 

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, 
møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget 
og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Byrådets retningslinjer for 
vederlag og godtgørelser). 

Sagsfremstilling 

 Invitation til Vandrådsmøde den 12. oktober 2019, kl. 19.00 i kantinen på Hedensted Rådhus 

Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter, om der skal være deltagelse i ovenstående arrangementer og i 
givet fald, hvem der deltager. 

  

Beslutning 

Ove K. Nielsen deltager i mødet den 17. sptember vedrørende cirkulær økonomi i 
Skanderborg. 
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138. Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Orientering om status for havbrug (Sags ID 09.02.15-G01-8-18) 

Beslutning 

Til efterretning 
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139. Trafiksikkerhedsplan 2019-2023 - Status - 
Udarbejdelse 

Beslutningstema 

Drøftelse af status på udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen og det videre forløb. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget for Teknik godkendte på mødet den 5. februar 2019, pkt. 18, at planudarbejdelsen 
skal følge den nationale målsætning og fortsættes frem mod 2023, således at antallet af 
dræbte og tilskadekomne i 2023 er under 10 på Hedensted kommunes veje og stier. 

Sagsfremstilling 

 Administrationen har i første halvdel af 2019 udarbejdet: 
 Kortlægning og analyse af trafikuheld 
 Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter 
 Skolevejsanalyse med fokus på transportvaner og utrygge steder 
 Borgerhenvendelser via selvbetjeningsløsning, herunder Lokalråd 

  
I forbindelse med skolevejsanalysen er der modtaget ca. 2300 udpegninger fra forældre og 
elever på Hedensted kommunens folkeskoler og privatskoler. Tilvarende er der modtaget 
omkring 400 henvendelser via selvbetjeningsløsninger. 
  
Der har været afholdt møder med lokalrådene, hvor de forskellige input i struktureret form er 
blevet forelagt. Lokalrådene har via lokalkendskab været med til at kvalificere hvilke udpegede 
områder, der bør undersøges nærmere. 
  
På mødet gives en nærmere status på udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen, ligesom det 
videre forløb drøftes. 

Administrationen indstiller, 

at status for udarbejdelse og det videre forløb med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 
2019-2023 drøftes og besluttes 

Beslutning 

Der arbejdes videre med planen. 



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
3. september 
2019 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
32 

 
Kriteriet "for høj hastighed" opprioriteres med en højere vægt, idet materielskader 
nedprioriteres. 

Bilag 

 Oplæg til UT 20190903_Trafiksikkerhedsplan Hedensted 
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140. Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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Bilag 

 Lokalplanforslag 1134 udkast 
 Bilag_Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 
 Bilag_Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 
 Principskitse for området lokalplan 1117 
 Bilag 1 - Kortbilag 
 Bilag 2 - Indstillingsnotat 
 Bilag 3 - Ansøgning 
 Bilag 4 - Samlede nabobemærkninger 
 Bilag 5 - Høringssvar fra ansøger 
 Nyt bilag: Bemærkninger efter sidste udvalgsmøde 
 FNs verdensmål og affald i det offentlige rum 
 Eksempel på mobile affaldsstationer 
 bigbelly 
 Kildesortering spand i vejle 
 Bilag til dagsordenpunkt. Rammeplan for grundvandsbeskyttelse 
 Sagsfremstilling fra Udvalget for Teknik d. 6. feb. om kørselsforbud 
 Bilag - Anmodning fra beboere om ved Ørumvej om at ophæve kørselsforbud 
 Bilag - Anmodning Ejvind Lausen A/S om at ophæve kørselsforbud 
 Skilteplan_20000_1 1 
 Bilag_Grus og jordmængder fra Ejvind Laursen AS 
 Opsamling anlæg 2019 - rådighedsbeløb 
 Politiske møder - 2020.pdf 
 Oplæg til UT 20190903_Trafiksikkerhedsplan Hedensted 

 

 


