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01.02.00-P16-8-19 

164. Forslag til lokalplan 1142 for boliger, Lille Dalby 
Bakker, etape 3 og 4, Hedensted 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte om forslag til lokalplan 1142 for boliger, Lille Dalby Bakker, etape 3 og 4, 
Hedensted skal sendes i høring. Samtidigt skal byrådet godkende, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet vedtog den 28. juni 2017 rammelokalplan 1104 for et boligområde ved Lille Dalby 
Bakker, Hedensted og kommuneplantillæg nr. 20 - herunder hovedprincipperne for 
udarbejdelse af nærværende planforslag. 

Sagsfremstilling 

Baggrund for lokalplanen 
I 2017 blev lokalplan 1104 Lille Dalby Bakker og kommuneplantillæg nr. 20 vedtaget af 
Hedensted Byråd. Lokalplan 1104 fastlægger de overordnede, principielle rammer for hele det 
nye boligområde "Lille Dalby Bakker" samt byggeretsgivende bestemmelser for første og 
anden etape. 
  
Etape 1 og 2 er nu byggemodnet, de fleste grunde er solgt og bebyggelsen er under opførelse. 
Efterspørgslen på grunde er fortsat stor i Hedensted og det er således grundejernes ønske at 
imødekomme denne efterspørgsel ved at få udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for de 
næste to etaper, etape 3 og 4. Dette understøtter samtidig Hedensted Kommunes ønske om at 
sikre bosætningsmuligheder i kommunen samt styrke den positive udvikling af Hedensted. 
  
Eksisterende forhold 
Lokalplanområdet er ca. 19,5 ha. og ligger i udkanten af den sydøstlige del af Hedensted i Lille 
Dalby Bakker. Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra Hedensted midtby, hvor der blandt andet 
findes skole, station og indkøbsmuligheder. Området omfatter matrikel nr. 4z, 2bi samt del af 
matrikel nr. 4t og del af litra 7000-f - alle i ejerlav Ll. Dalby By, Hedensted. Alle anvendes i 
dag til landbrug. 
   
Fremtidige forhold 
Lokalplanen giver mulighed for at anvende området til boligformål til åben-lav boliger og 
fastsætter bestemmelser omkring bebyggelsens omfang, placering og udseende med videre. 
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Inden for lokalplanområdet udlægges desuden et areal til opførelse af et fælleshus til brug for 
hele området Lille Dalby Bakker. Fælleshuset kan dog først opføres efter yderligere 
udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan. 
  
Boligparcellerne udlægges i to enklaver i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt 
i lokalplan 1104, således at der omkring boligenklaverne er friholdt store grønne arealer som 
kiler imellem bebyggelsen. 
  
Boligparceller kan udstykkes i varierende størrelser. I delområde A kan grunde udstykkes som 
"almindelige" parcelhusgrunde på minimum 700 m², mens der i delområde B er mulighed for 
udstykning af kompaktgrunde på minimum 575 m². De små kompaktgrunde er attraktive for 
folk, der ønsker individuelt byggeri, men som af forskellige årsager ikke ønsker store private 
udenomsarealer. 
   
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres stier i lokalplanområdet, som tilsluttes 
områdets eksisterende stinet. De rekreative stiforløb, der er anlagt i etape 1 og 2 langs 
naturarealerne mod øst og vest, fortsættes i denne etape for at sikre afstand mellem 
naturområderne og bebyggelse samt sikre, at en større del af befolkningen får glæde af 
naturen i området. Der kan derudover anlægges stier i de grønne kiler.  
  
Screening for miljøvurdering 
Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter. Det er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige 
miljøpåvirkninger. 
  
På grundlag af udkast til miljøscreeningen har andre berørte myndigheder i perioden fra den 1. 
oktober 2019 til den 15. oktober 2019 har haft den lovpligtige mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. 
Der er ikke indkommet høringssvar, som giver anledning til at gennemføre en miljøvurdering, 
men Vejle Museum har indsendt supplerende bemærkninger, som er indarbejdet i 
miljøscreeningen og i lokalplanens redegørelse. 
  
Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering. 

Kommunikation 

Planforslaget 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. og § 24 
Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 8 
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Administrationen indstiller, 

 at forslag til lokalplan 1142 fremlægges i 4 ugers offentlig høring,  
 at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres 

samtidig 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Bilag 

 Bilag 2 - Forslag til lokalplan 1142 
 Bilag 3 - Illustrationsplan 
 Bilag 4 - Lokalplankort 
 Bilag 1 - Beliggenhed i Hedensted 
 Bilag 5 - Oversigt bassiner og kiler 
 Bilag 6 - Oversigt stier til redegørelse 
 Bilag 7 - LP i kommuneplanrammer 
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05.01.01-P19-52-19 

165. Nyt vejnavn i Korning 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til nyt vejnavn i forbindelse med et tæt/lav boligbyggeri i 
Korning 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med tæt/lav boligbyggeri på matrikel nummer 7x, Korning By, Korning, har ejer 
et ønske om, at områdets vej navngives Ellipsehaven. Navnen henviser til den ellipseform, der 
udgør centrum for bebyggelsen. 
  
Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, hvis det samme eller næsten enslydende er fastsat for 
en anden navngiven vej indenfor det pågældende postnummer eller allerede er fastsat for en 
anden navngiven vej indenfor en radius af 15 km. 
Vejnavnet Ellipsehaven opfylder ovennævnte krav i gældende lovgivning. 

Kommunikation 

Vejnavnet Ellipsehaven er godkendt af SDFE 

Lovgrundlag 

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

Administrationen indstiller, 

at udvalget godkender vejnavnet Ellipsehaven 

Beslutning 

Godkendt 
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13.03.01-P19-1-19 

166. Godkendelse af varmeprojektforslag Hedensted 
Fjernvarme  udvidelse af varmepumpe fra 6 til 8 MW .  

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om de vil godkende Hedensted Fjernvarmes ansøgning 
om udvidelse af varmepumpens kapacitet til udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide.  

Økonomi 

ingen bemærkninger 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

ingen bemærkninger 

Historik 

Sagen har tidligere været behandlet af udvalget den 5. marts 2019 pkt. 42 og den 7. maj 2019 
pkt. 72 

Sagsfremstilling 

Hedensted Fjernvarme har 20. maj 2019 fået godkendt et projekt til etablering af en 6 MW 
varmepumpe. Efterfølgende er varmepumpen blevet udbudt. I tilbudsfasen er blevet tydeligt, 
at det selskabsøkonomiske optimum for varmepumpens størrelse ikke ligger ved 6 MW, som 
oprindeligt forudsat, men 8 MW.  
Det viser sig, at det selskabsøkonomiske optimum samtidigt er samfundsøkonomisk 
fordelagtigt, hvilket beskrives nærmere i projektansøningen (se bilag 2).  
Værket anmoder derfor Hedensted Kommune om at godkende en større varmepumpe og 
dermed øge den samlede varmeproducerende kapacitet fra 6 til 8 MW for den kommende 
varmepumpe. Det vil samtidigt øge andelen af el-baseret og miljøvenlig fjernvarmeproduktion i 
Hedensted. En større varmepumpe vil gøre værket mere robust over for eventuelle 
uregelmæssigheder og udsving i overskudsvarmemængderne, da samme varme vil kunne 
produceres på kortere tid.  
  
Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Administrationen har 
sendt projektforslaget i høring hos berørte parter herunder gasselskabet Evida, tidligere Dansk 
Gas Distribution. Evida har svaret, at de ikke har nogen bemærkninger.  
  
Det er administrationens vurdering, at betingelsen for at udvalget kan godkende 
projektforslaget er opfyldt. 
Administrationen anbefaler derfor, at projektet godkendes.  
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Gennemføres projektet, vil det medføre en årlig besparelse for forbrugerne og give en 
reduktion i Hedensted Fjernvarmes CO2 udslip på yderligere ca. 400 tons/år udover de 
oprindelige 3000 tons/år. Ialt 3400 tons/år 
Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne 
skal udbygge deres forsyningsområder, hvor det giver mening. 
Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbruger økonomi.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger og berørte parter. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, LBK nr. 
1792 af 27. december 2018 §§ 3 og 10. 
Lov om varmeforsyning, LBK nr. LBK 64 af 21. januar 2019 § 4. 

Administrationen indstiller, 

at projketforslaget godkendes 

Beslutning 

Godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 kort UFT 05-11-2019 
 20190923 Tillæg til Projektforslag for varmepumpe Hedensted.pdf 
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13.03.18-P19-1-19 

167. Udsendelse af varmeprojektforslag i høring. 
Fjervarmeforsyning af Daugård.  

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til om projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Daugård skal 
sendes i høring.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Hedensted Fjernvarme har ansøgt kommunen om godkendelse af levering af fjernvarme til 
Daugård. 
  
Projektet indeholder tre hovedelementer:  
  

 Konvertering af ca. 300 boliger m.m. og storforbrugere i projektområdet fra naturgas-, 
olie- og el opvarmning til fjernvarmeforsyning fra Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. 

 Ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i 
projektområdet 

 Etablering af ca. 2.600 meter forsyningsledning og ca. 8.140 meter distributionsnet i 
projektområdet 

  
En godkendelse af dette projekt medfører ikke nogen tilslutningspligt for den enkelte 
grundejer.  
  
De af projektet omfattede husstande fremgår af bilag 1. 
  
Såfremt projektet godkendes vil ledningen mellem Hedensted og Daugård blive etableret 
samtidig med cykelstien mellem de to byer.  
Gennemføres projektet, vil det medføre en årlig besparelse for forbrugerne og give en 
reduktion i CO2 udslip på ca. 800 tons/år. 
  
Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. 
  
Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne 
skal udbygge deres forsyningsområder, hvor det giver mening.  
Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbruger økonomi. 
  
Byrådet har på sit møde den 29. august 2018 pkt. 131 besluttet, at Udvalget for Teknik kan 
godkende projektforslag efter varmeforsyningsloven.  
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Det er dog vurderingen, at denne ansøgning er af principiel karakter, da der er tale om over 
300 grundejere og det er første projekt af denne art, hvor en hel by omlægges fra gas til 
fjernvarme. Derfor anbefales det, at udvalget beslutter, at oversende sagen med anbefaling til 
Byrådet. 
  
På nuværende tidspunkt skal der kun tages stilling til at udsende projektforslaget i høring hos 
berørte parter. Efter endt høring vil sagen blive behandlet politisk igen.  

Kommunikation 

Projektforslaget sendes i fire ugers høring hos berørte parter. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, LBK nr. 
1792 af 27. december 2018 § 9. 
Lov om varmeforsyning, LBK nr. 64 af 21. januar 2019 § 3 

Administrationen indstiller, 

at udvalget anbefaler Byrådet at sende sagen i høring. 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 oversigtskort UFT 05-11-19 
 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Daugård - september 2019 1 
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09.00.07-A00-1-19 

168. Etablering af Vandråd 2019 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal godkende oprettelse af Vandråd i samarbejde med de øvrige 
kommuner med andel i hovedvandsoplandene til Horsens fjord, Randers fjord (Gudenåen), 
Ringkøbing fjord samt Lillebælt Jylland.  

Økonomi 

Kommunerne kompenseres via DUT-midlerne i forbindelse med ressourceforbruget til 
vandrådet. Vandrådssekretariatets ressourceforbrug kan kompenseres fra disse midler. Efter 
aftale blandt kommunerne i de enkelte hovedvandsoplande kan en relevant fordelingsnøgle 
aftales kommunerne imellem. 
Der vil være en nettoudgift til sekretariatsbetjeningen til Randers Fjord og Lillebælt Jylland 
som Hedensted kommune har vandopland i på ca 100.000 kr, som findes indenfor driftens 
nuværende rammer. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Udvalget for teknik har d. 5. december 2017 godkendt opgaverne, som også har været 
behandlet i PKØ og Byråd, med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i 
vandområdeplaner 2015-2021 
Udvalget for teknik har d. 12. august 2014 godkendt forslaget, som også har været behandlet i 
PKØ og byråd, til indsatsprogram for vandløb i statens vandområdeplaner 2015-2021 

Sagsfremstilling 

Miljømål og indsats, vedrørende mængder af kvælstof og fosfor, der skal fjernes, hvilke 
vandløb og hvor mange kilometer, der skal restaureres, er fastlagt i Lov om vandplanlægning 
med tilhørende bekendtgørelser.   
Kommunerne har, efter rådgivning fra de tidligere Vandråd, bidraget med forslag til 
indsatsprogrammet for 2. vandplanperiode (2015-2021) samt samarbejdet med Vandrådet om 
afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.    
  
Bekendtgørelsen om Vandråd fra 29. oktober 2019 ophæver den tidligere bekendtgørelse nr. 
217 af 02. marts 2017 om Vandråd. Der skal derved stiftes et nyt Vandråd. Vandrådene 
oprettes efter samme principper som det tidligere vandråd. Organisationer og foreninger skal 
således foreslå medlemmer og suppleanter til Vandrådene. 
Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af Vandrådet, skal blandt andet 
efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede 
medlemmer, der bliver medlem af Vandrådet.   
Følgende organisationer og foreninger kan forventes at være medlem af et Vandråd. 
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 Relevante landsdækkende erhversorganisationer 
 Landsdækkende organisationer og foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø eller som varetager væsentlige rekreative interesser samt lokalforeninger og 
organisationer, hvis formål er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og 
benyttelse af vand. 
  

Ingen forening eller organisation kan være repræsenteret i et Vandråd med mere end et 
medlem. Fordeling af medlemmernes interesser for vandplanlægning skal søges ligelig, når de 
20 pladser fordeles.  
Med kort tidsfrist skal der træffes beslutning om valg af sekretariatsbetjening for hvert 
hovedvandopland, og sekretariatskommunen indmeldes til Miljø- og Fødevarestyrelsen.   
Det forventes, at Vandrådet skal rådgive kommunerne i opgaven med forslag til supplerende 
foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for 
Vandområdeplanerne 2021-2027 . Beslutningskompetencen forbliver i kommunalbestyrelsen 
og ikke i det nye Vandråd.  

  
I september 2020 skal kommunalbestyrelsen med anbefalinger fra Vandrådet indsende et 
samlet forslag til Miljø- og Fødevarestyrelsen om forslag til supplerende foranstaltninger for 
den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for Vandområdeplanerne 2021-2027 samt 
bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøøvurdering 
af planer og programmer. 

Kommunikation 

Der annonceres på kommunens hjemmeside om, at der oprettes Vandråd, med frist for 
organisationer og foreningers indstilling af medlemmer til Vandrådet.  

Lovgrundlag 

Lov om vandplanlægning jf lovbekendtgørelse nr 126 af 26. januar 2017 
Bekendtgørelse om vandråd nr 1060 af 29. oktober 2019 

Administrationen indstiller, 

at Hedensted kommune udpeges som sekretariatskommune for Vandrådet for 
hovedvandopland Horsens fjord 

at Viborg kommune udpeges som sekretariatskommune for Vandrådet for hovedvandopland 
Randers fjord (Gudenåen)  

at Ringkøbing Skjern kommune udpeges som sekretariatskommune for Vandrådet for 
hovedvandopland Ringkøbing fjord   

at Vejle udpeges som sekretariatskommune for Vandrådet for hovedvandopland Lillebælt 
Jylland  

at Administrationen bemyndiges til at indgå aftaler om sekretariatsbetjeningen af Vandrådene, 
såfremt der mod forventning ikke kan opnås endelig enighed om den foreslåede fordeling af 
Vandrådsmedlemmer. 

at Administrationen bemyndiges til at udpege medlemmer til de enkelte Vandråd i samarbejde 
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med de øvrige kommuner i vandoplandet 

at Administrationen bemyndiges at aftale en fordelingsnøgle blandt kommunerne i de enkelte 
oplande om finansiering af sekretariatskommunens ressourceforbrug i forbindelse med 
Vandrådets arbejde  

  

Beslutning 

Godkendt 
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09.13.01-G01-59-17 

169. Rottebekæmpelse i Hedensted kommune 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte og træffe beslutning om, hvorvidt den kommunale 
rottebekæmpelse skal hjemtages, sendes i EU udbud eller i EU udbud med mulighed for, at 
Materielgården kan byde ind på opgaven. 

Økonomi 

Udgifter i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret. Der betales 
over ejendomsskatten, og området skal hvile i sig selv. I 2019 er der budgetteret med udgifter 
til rottebekæmpelsen på ca. 3,5 mio. kr.  
Hvis opgaven sendes i udbud, forventes en stigning i gebyret på rottebekæmpelsen, da 
opgaverne i fremtiden bliver mere omfattende. Modsat vil en hjemtagelse af opgaven med 
rottebekæmpelse forventes at medføre et fald i udgifterne, idet kommunen vil kunne hjemtage 
de kommunale sikringsordninger, forbyggelsesprojekter og optimering af rottebekæmpelsen i 
samarbejde med Matrielgården. Disse opgaver varetages i dag af Hedensted Spildevand mod 
faktura. Se eventuelt uddybende beskrivelse i indstillingsnotat. 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.  

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ved hjemtagelse af rottebekæmpelsen vil der være behov for ansættelse af 2 fastansatte 
rottefængere med autorisation til bekæmpelse samt 1-2 vinterbekæmpere fra materielgårdens 
stab.  

Sagsfremstilling 

Bekæmpelsen af rotter på overfladen i Hedensted Kommune foretages i dag af 
skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Rentokil Initial A/S, kloakrotter bekæmpes af Hedensted 
spildevand. Kontrakten med Rentokil Initial A/S udløber 31. juli 2020. Ny lovgivning på 
området medfører flere nye opgaver. Der vil umiddelbart være en række fordele ved at 
hjemtage opgaven med bekæmpelse af rotter. Bekæmpelsen skal i givet fald udføres af 
Materielgården.  
  
Undersøgelser har vist, at stadig flere og flere kommuner hjemtager bekæmpelsen med stor 
succes, både økonomisk og ressourcemæssigt, gennem en mere effektiv bekæmpelse samt 
bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer.  
Der er både fordele og ulemper ved hjemtagelse og udbud af opgaven, se Indstillingsnotat i 
bilag. Overordnet ser forvaltningen synergi i, at opgaven hjemtages med udsigten til en 
besparelse på udgiften til bekæmpelse, bedre tværfagligt samarbejde med egne bekæmpere i 
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kommunen samt en bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer sammen med 
Materielgården.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 18. december 2018  
Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019 af maj 2019 miljøprojekt nr. 2086  

Administrationen indstiller,  

at Udvalget for Teknik beslutter, hvorvidt rottebekæmpelsen i Hedensted Kommune skal 
hjemtages til Materielgården, i EU udbud eller i EU udbud med mulighed for, at 
Materialgården kan byde ind på opgaven 

Beslutning 

Opgaven overdrages til Materielgården per 1. august 2020 med mulighed for tilkøb af eksterne 
ydelser. 

Bilag 

 TEK Indstillingsnotat 
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07.01.00-P15-1-19 

170. Tema til affaldsplanen - kommunikationsstrategi 

Beslutningstema 

Det skal drøftes og besluttes, hvordan der arbejdes med kommunikation i den kommende 
affaldsplansperiode samt i den forudgående offentlige høring af affaldsplanen.  

Økonomi 

Området ligger under affaldsområdet, der økonomisk hviler i sig selv, så længe det drejer sig 
om kampagner rettet mod kommunens borgere.  

Sagsfremstilling 

Kommunale affaldsplaner skal i offentlig høring i otte uger, inden de kan vedtages politisk. 
Hedensted Kommunes affaldsplan for 2020-2032 forventes at komme i høring gennem DK Plan 
i juli 2020, for at kunne blive vedtaget i oktober 2020. Her vil borgere og erhverv have adgang 
til kommunalbestyrelsens forslag til Hedensted Kommunes affaldsplan 2020-2032 og have 
mulighed for at kommentere planen og de tiltag, den foreslår. Udvalget for Teknik skal drøfte, 
hvordan og i hvilket omfang høringen af den kommende affaldsplan skal annonceres.  
  
Administrationen foreslår en kommunikationsstrategi, der i højere grad fokuserer på 
information ved udrulning af de nye ordninger. 
I den kommende planperiode, er der store forandringer på vej for borgerne. Affaldsplanen 
indeholder blandt andet nye henteordninger hjemme og nye krav til affaldssortering. Det stiller 
større krav til Hedensted Kommunes kommunikation på affaldsområdet, hvis de nye ordninger 
skal implementeres på en god måde.  
  
Udvalget for Teknik skal derfor drøfte, hvordan der i den kommende planperiode skal arbejdes 
med kommunikation i forbindelse med udrulningen af nye henteordninger ved husstandene. 
Administrationen foreslår som eksempel tre kommunikationsformer inklusiv eksempler, som 
kan kombineres:  
  

 Skriftlig og visuel sorteringsvejledning til hjemmene.  
Eksempelvis husstandsomdeling af sorteringsvejledning i form af folder, plakat og 
klistermærker i forbindelse med udrulning af nye ordninger.   

 Kampagne på sociale medier og i det offentlige rum.  
Det kan eksempelvis være film til hjemmeside/sociale medier/biografer, radiospots, 
plakater på renovationsbiler, information om genanvendelsesprocenten i kommunen.   

 Borgernær sorteringsvejledning.  
Det er også muligt at udvide den skriftlige og visuelle vejledning med fysiske møder. En 
rapport lavet for Randers Kommune i forbindelse med udrulning af nye ordninger, viser 
at borgernær kommunikation har god effekt i opstartsfasen, når man implementerer 
nye ordninger (se bilag). Det er en mulighed at lave lignende borgernær 
kommunikation i forbindelse med udrulning af nye ordninger i Hedensted Kommune, for 
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at understøtte en god start på en mere detaljeret affaldssortering. 
Kommunikationskampagnen kan indebære fremmøde ved en affaldsstand i lokale 
dagligvarebutikker, affaldsambassadører i udvalgte områder i kommunen, deltagelse 
ved borgerarrangementer eller andre tiltag, der har dialogen i fokus.  
I forbindelse med de tre pilotprojekter, der afprøver fælles nedgravede beholdere til 
sortering af madaffald, restaffald, metal/glas/plast og pap/papir, har borgerne vist 
interesse for det personlige fremmøde. Denne løsning kræver øgede 
personaleressourcer og er dermed dyrere.  

  
Uanset om der vælges en kombination af de to første niveauer, eller om man vil supplere med 
den borgernære kommunikation, vil der i forbindelse med udrulning af nye ordninger 
sandsynligvis være behov for at hæve budgettet til kommunikation.  

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik drøfter og beslutter niveauet for kommunikationsstrategien, 
særligt i forbindelse med udrulningen af nye ordninger i den kommende planperiode. 

Beslutning 

Der arbejdes videre på det beskrevne grundlag med fokus på information i udrulningsfasen. 
Der udarbejdes et projekt vedrørende afhentning af tagplader. 

Bilag 

 Rapport om borgernær kommunikation 
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07.13.04-S55-1788590-08 

171. Modtagestation Syddanmark I/S - Motas - regnskab 
2018 og budget 2020 

Beslutningstema 

Byrådet skal i henhold til § 11.8 i vedtægterne for Modtagestation Syddanmark (MOTAS I/S) 
orienteres om regnskab for 2018 og godkende forslag til budget 2020 

Økonomi 

De driftsopgaver som MOTAS I/S tilbyder virksomheder finanseres gennem brugerbetaling. 
Efter afskaffelsen af administrationsgebyret for erhverv, skal det administrative gebyr på 
79.059 kr for drift af MOTAS I/S dækkes af det skattefinanceredeområde.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

MOTAS' repræsentantskab har på et møde den 18. juni 2019 godkendt en årsrapport for 2018, 
samt takster og budget for 2020 (vedhæftet som bilag). 
Som følge af afskaffelse af administrationsgebyret for erhvervsaffald er det besluttet, at sænke 
administrationsgebyret for Motas med en tredjedel. I forlængelse heraf er det administrative 
gebyr sænket fra 119.247 kr. til 79.059 kr. 
Grundet reduceret indkomst, på grund af sænkning af administrationsgebyret, er service 
taksterne hævet betydeligt. Den største stigning sker ved kilo prisen for opsugning fra 
oliebenzinudskiller og sandfang, som er steget med 50% i forhold til 2019 takster. 
  
Der budgetteres i 2020, inklusiv afskrivninger, med et underskud på driften på 191.000 kr. 

Lovgrundlag 

Kommunestyrelsesloven §60, LBK nr 47 af 15. januar 2019 
Affaldsaktørbekendtgørelsen §18, BEK nr 1753 af 27. december 2018 

Administrationen indstiller, 

at MOTAS's forslag til budget og takster for 2020 godkendes. 

Beslutning 

Godkendt 
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Bilag 

 Takstsammenligning gebyr 2017-2020_1 2 
 Udkast Budget indtægter 2020_1 1 
 Udkast Budget omkostninger 2020_1 2 
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00.00.00-A00-33-19 

172. Fokuslisten 

Beslutningstema 

Drøftelse af fokuslisten og indsatserne derpå. 

Historik 

Byrådet fastlagde i juni 2018 Strategi 2022  

Sagsfremstilling 

Byrådet fastlagde i juni 2018 Strategi 2022 med de tre pejlemærker:  
 Kerneopgaver 
 Øget vækst 
 Økonomi som mulighed.  

  
Samtidig blev det også aftalt, at der skal arbejdes med en Fokusliste som en del af den 
politiske arbejdsform. Fokuslisten indeholder Byrådets liste over handlinger eller områder, der i 
den kommende tid skal have et særligt fokus. Samtidig formuleres hvilke konkrete effekter, 
der ønskes. 
Fokuslisten er således med til at sikre sammenhæng og synergi imellem de forskellige 
indsatser sa ̊vel politiske som organisatoriske. Hvert emne på fokuslisten er rettet mod et eller 
flere af pejlemærkerne i Strategi 2022. Emner på Fokuslisten er formuleret af Byrådet med 
udgangspunkt i forslag fra de respektive udvalg. Der lægges vægt på, at emnerne retter sig 
mod pejlemærkerne i strategien.  
  
Overordnet er der fastsat nogle centrale vækstmål i Fokuslisten. Disse retter sig mod 
pejlemærket Øget Vækst i strategien, og giver retning for indsatsen i hele kommune. De fælles 
vækstmål er: 
  

Borgere Virksomheder 
Unge fraflyttere og 

unge tilflyttere 
Børnefamilier Iværksættere Produktionsvirksomheder 

Antallet af 18 til 36-
årige tilflyttere skal 
være 10% højere 

end antallet af 
fraflyttere i 2022. 

  
(2017: 8% højere) 

I 2022 skal andelen 
af børnefamilier 

udgøre 55% af den 
samlede befolkning i 

Hedensted 
Kommune.  

  
(2018: 53%) 

Fra 2022 skal 
antallet 
af iværksættere, 
som 
3 år efter opstart 
stadig er aktive, 
være 2% 
bedre end 
gennemsnittet i 
Business Region 
Aarhus. 

Vi skal hvert år være i 
top-tre i DI’s måling af 

danske kommuners 
erhvervsvenlighed. 
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 Væksten i antallet af borgere i Hedensted 
Kommune skal fra 2022 og fremover være 

højere end gennemsnittet i 
sammenlignelige kommuner. 

  

  
Udover disse mål er der på Fokuslisten beskrevet 22 indsatser, som dels relaterer sig til 
pejlemærkerne i Strategi 2022 og dels er målrettet en indsats indenfor et udvalgs område. 
  
Ud over den løbende drøftelse i udvalgene er det hensigten, at der med passende mellemrum 
– mindst en gang årligt – ske en fælles drøftelse i Byrådet af Fokuslisten.  

Administrationen indstiller, 

at der sker en drøftelse af fokuslisten og de beskrevne indsatsområder. 

Beslutning 

Arbejdet med udvalgets fokuspunkter er i god gænge 

Bilag 

 Fokusliste - August 2018 - Byra ̊dsbehandlet.pdf 
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00.01.00-A00-14-19 

173. Udmøntning af FN`s verdensmål 

Beslutningstema 

Drøftelse af FN`s verdensmål i relation til udvalgets kerneopgaver. 

Historik 

Klima- & Energirådet har på sit møde den 21. august 2019 drøftet, hvorledes Hedensted 
Kommune kan udmønte FN `s verdensmål. 

Sagsfremstilling 

./. FN`s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 
Se evt. dette link: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

Der fokuseres på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke 
internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og 
miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at 
det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. 

Klima- & Energirådet har drøftet verdensmålene med hovedfokus på CO2-udledning, der 
blandt andet handler om klima, cirkulær økonomi osv. Derfor er der brug for en afklaring af, 
hvad Klima- & Energirådet skal arbejde med, og hvad der håndteres andre steder, herunder i 
de enkelte udvalg. Det foreslås, at de enkelte udvalg vælger nogle få delmål ud af 169, som 
kan understøtte, eller understøttes af kerneopgaverne i det pågældende udvalg. Klima- & 
Energirådet vil herefter lave en opsamling og udarbejde et samordnet forslag til, hvorledes 
kommunen kan arbejde med verdensmålene. 
  
På mødet vil der blive præsenteret et udvalg af de 169 delmål, som vil være relevante for 
Hedensted Kommune, idet det skal være relevant og realistisk at arbejde med. I samarbejde 
med udvalgssekretæren har kommunens klimakoordinator udvalgt en række delmål, der 
særligt relaterer sig til de enkelte kerneområder. Forud for udvalgsmødet vil der på 
dialogmødet blive gennemgået proces og rammer for denne proces/øvelse. Efterfølgende vil 
der på udvalgsmødet blive arbejdet med de konkrete mål. Samlet set vil det tage ca. 20 
minutter på mødet. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget udvælger hvilke delmål, der skal arbejdes videre med for at forfølge FN`s 
verdensmål 
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Beslutning 

Udvalget pegede på følgende delmål; 3,6 - 9,1 - 11,3 - 12,5 og ser frem til det videre arbejde 
med FN´s Verdensmål. 
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00.00.00-A00-19-19 

174. Budget 2019 - månedsopfølgning september måned  

Beslutningstema 

Budget 2019 - månedsopfølgning september måned - Hvordan forventes regnskab 2019 at 
holde i forhold til budgettet? 

  

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Ma ̊nedsopfølgning pr september 2019.pdf 
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00.22.04-A00-3-18 

175. 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 konference om Grønt kommunalvalg 2021, den 5. december 2019 i København 
K. (se program i bilag) 

Administrationen indstiller, 

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

  

Beslutning 

Der arrangeres besøg på Kolding Genbrugsstation den 22. november 2019 

Bilag 

 Invitation til konference om Grønt kommunalvalg 2021 
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13.03.00-P15-1-13 

176. Orientering om møde mellem Fjernvarmeværkerne og 
Hedensted Kommune 2019 

Beslutningstema 

Orientering om dagsorden for møde med fjernvarmeværkerne 
  
1. Velkomst v. Lene Tingleff 
2. Præsentation af energiregnskab og status i Hedensted Kommune v. Merete Valbak 
3. Den nuværende strategi for fjernvarme i Hedensted Kommune. Hvordan arbejder vi med 
den? v. Anders Reuss 
4. Strategien udløber med udgangen af 2021. Derfor skal vi i gang med en ny i 2020. Åben 
drøftelse om ønsker til indhold og proces 
5. Betaling af fuld tilslutningsbidrag. Forslag fra Tørring Kraftvarme, som vil få flere til at 
tilslutte sig v. Merete Valbak 
6. Kommunegaranti v. Merete Valbak 
7. Kort om tilslutningspligten v. Anders Reuss 
8. Eventuelt 

Beslutning 

Til efterretning 
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00.01.00-P35-3-18 

177. Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Orientering om status for havbrug (Sags ID 09.02.15-G01-8-18) 
 Orientering om rapporten ”Ulykkestal fordelt på politikredse 2018” (Sags ID 05.13.00-

I02-1-19) se rapport i bilag 
 Orientering om plastbjerg i Lindved (Sags ID 09.02.00-K08-45-19) 

  

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Ulykkestal fordelt politikredse 2018_rapport 
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00.01.00-P35-2-18 

178. Eventuelt 

Beslutning 

Orientering om aftale om pesticidfri dyrkning af landbrugsjord udleveret til Udvalget fr Teknik 
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Bilag 

 Bilag 2 - Forslag til lokalplan 1142 
 Bilag 3 - Illustrationsplan 
 Bilag 4 - Lokalplankort 
 Bilag 1 - Beliggenhed i Hedensted 
 Bilag 5 - Oversigt bassiner og kiler 
 Bilag 6 - Oversigt stier til redegørelse 
 Bilag 7 - LP i kommuneplanrammer 
 Bilag 1 kort UFT 05-11-2019 
 20190923 Tillæg til Projektforslag for varmepumpe Hedensted.pdf 
 Bilag 1 oversigtskort UFT 05-11-19 
 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Daugård - september 2019 1 
 TEK Indstillingsnotat 
 Rapport om borgernær kommunikation 
 Takstsammenligning gebyr 2017-2020_1 2 
 Udkast Budget indtægter 2020_1 1 
 Udkast Budget omkostninger 2020_1 2 
 Fokusliste - August 2018 - Byra ̊dsbehandlet.pdf 
 Ma ̊nedsopfølgning pr september 2019.pdf 
 Invitation til konference om Grønt kommunalvalg 2021 
 Ulykkestal fordelt politikredse 2018_rapport 
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Underskrifter 

 

Lene Tingleff 

  

Steen Christensen 

  

Lars Poulsen 

  

Jeppe Mouritsen 

  

Ove Kjærskov Nielsen 

  

 

 


