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22.  Endelig vedtagelse til aflysning af Lokalplan 73 – 
vedrørende et areal i forbindelse med til-kørslen til 
Gesagervej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte om aflysning af Lokalplan 73 – vedrørende et areal i forbindelse med 
tilkørslen til Gesagervej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 - skal vedtages endeligt. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Teknik godkendte den 5. september 2017 forslagene til aflysningen af Lokalplan 
73.  

Sagsfremstilling 

Planforslagene har været i høring fra den 12. oktober 2017 til den 7. december 2017. 
  
Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. 
  
Derudover er der mindre redaktionelle tilretninger. 

Kommunikation 

Planforslagene har været offentliggjort i henhold til planlovens § 24. 
  
De vedtagne planer offentliggøres i henhold til planlovens §§ 30 og 31. 

Lovgrundlag 

Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 50 af 19. januar 2018, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31. 
Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 50 af 19. januar 2018, §§ 23 c, og 30. 

Administrationen indstiller, 

at aflysning af Lokalplan 73 vedtages endeligt uden ændringer, 

at Kommuneplantillæg nr. 33 vedtages endeligt uden ændringer. 
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Beslutning 

Anbefales. 

Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 2 - Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 73 
 Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 
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23.  Anlægsbevilling til renovering af broer  

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til 
renovering af vejbroer.  

Økonomi 

Ansøgning skal finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten til formålet. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Bevillingen skal bruges til at udføre anbefalede broarbejder ud fra kommunes 
brovedligholdelsessystem, så både kapitalværdi og sikkerhed opretholdes. 
  
Broprojekter 2018: 
  
Vej Krydsning Renoveringsarbejder 
Højgårdvej Underføring af 

Fruensmødested Bæk 
Ved undersøgelse er det fundet nødvendigt at udskifte 
eksisterende betonrør til stålrør, genopretning af 
skråningsanlægget og opsætning af autoværn  

Nr. Snedevej Underføring af 
Gudenåen 

Ved undersøgelse er det fundet nødvendigt at udskifte 
diverse fuger samt autoværn, så det overholder 
gældende vejregler 

  
Det forventes, at en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan finansiere renoveringerne.  
  
Ydermere gennemføres der generaleftersyn på bygværker for planlægning af fremtidigt 
vedligehold af disse og opdatering af 5 års planen.  

Administrationen indstiller, 

at ansøgningen godkendes og 

at finansiering sker som anført under økonomi 

Beslutning 

Anbefales godkendt. 
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Bilag 

 Brorenoveringer 2018 
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24.  Nedrivning af bevaringsværdig bygning 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til bevaring af eller nedrivning af "Stouby Fattiggård", 
Stouby Skovvej 25. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Ejeren af Stouby Skovvej 25 har søgt om nedrivningstilladelse af "Stouby Fattiggård". "Stouby 
Fattiggård" blev opført i 1875 på jord fra Rosenvold, som blev skænket af Grev Rantzau. Ifølge 
den nuværende ejer stillede greven betingelsen, at fattiggåden skulle opføres i samme 
arkitektoniske stil som godset.  
  
Arkitektonisk er bygningen tidstypisk med stort tagudhæng med udskårne bjælkeender og gule 
murstensbånd i det røde murværk. I to facader er der stadig originale støbejernsvinduer med 
murede vinduesfalse. Fattiggården er tegnet af en, der har sans og forstand på arkitektur. 
Nordgavlen på bygningen ligner en tidstypisk avlsbygning til en stor gård.  
  
Kulturhistorie: I 1875 var det en skam at blive forsørget af sognet. Man mistede borgerlige 
rettigheder og skulle underkaste sig et strengt reglement. "Stouby Fattiggård" blev bygget 
uden for byen på et højdedrag. Der er meget få fattiggårde bevaret i dag. 
  
Kulturmiljø: Bygningen ligger lige uden for Rosenvolds kulturmiljø, som den burde være en 
naturlig del af. 
  
Originalitet: Indtil 1938 var bygningen 30 meter lang symmetrisk om midterpartiet. Da 
bygningen overgik til privat brug, blev bygningen forkortet. Nu er den nordlige del og det 
meste af midterpartiet tilbage. 
  
Tilstanden er præget af, at bygningen har stået tom i flere år, og den er temmelig nedslidt. 
  
"Fattiggården" kan betegnes som bevaringsværdig både ud fra den fornemme udførelse og 
arkitektoniske kvalitet. Kulturhistorisk er "fattiggården" meget interessant. 
  
Bygningen er bevaringsværdig, ejendommen er ikke optaget i kommuneplanen.  
Hvis udvalget ønsker at bevare bygningen, skal nedrivningen stoppes. Det kræver, at der 
udarbejdes en bevarende lokalplan efter § 14 i planloven. Det skal ske inden for et år. Hvis 
ejeren stadig ønsker ejendommen nedrevet, og kommunen nægter tilladelse dertil, kan ejeren 
forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning efter planlovens § 49.  
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Lovgrundlag 

Planloven 
§ 14. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres 
forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. 
Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden 
betydning for forbuddets gyldighed. 
  
§ 49. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må 
nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange 
ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget besigtiger "Stouby Fattiggård" og tager stilling til bevaring eller nedrivning. 

Beslutning 

Ansøgning om nedrivning imødekommes. 

Bilag 

 Fattiggården i Stouby skov 
 Glud Museums udtalelse vedr. Stouby Fattiggård 
 Stouby fattigård_2 
 Stouby fattigård_1 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 1 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 2 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 3 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 4 
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25.  Anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelser 
af vådområder 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 til 
forundersøgelse af to vådområder ved Rohden Å ved Urlev og Fiskbæk vest for Nedre Vrigsted 
i medfør af vandoplandsplan 1.11 Lillebælt/Jylland. 

Økonomi 

Der søges om anlægsbevilling på kr. 508.370 i udgifter og kr. 508.370 i indtægter. Miljø- og 
Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen yder fuld refusion til projekterne og har allokeret 
midlerne hertil, som udbetales efter endte forundersøgelser og afrapportering. 
  
Tilsagnsmidlerne på de to projekter fordeles således: 
  
Rohden Å ved Urlev kr. 215.910 
Fiskbæk vest for Nedre Vrigsted kr. 292.460 
I alt kr. 508.370 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Der er givet tilsagn fra Landbrugsstyrelsen til at igangsætte forundersøgelserne, som skal 
gennemføres i perioden 29. august 2017 til 29. august 2019. Landbrugsstyrelsen yder fuld 
refusion til projekterne, som indgås ved frivillige aftaler med lodsejere, der har mulighed for 
kompensation for de arealer, som måtte indgå i et vådområde. 

Sagsfremstilling 

Med afsæt i vandoplandsplanerne og vådområdeordningen er kommunen forpligtiget til at 
identificere potentielle vådområder, der kan være med til at reducere mængden af 
næringsstoffer til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber 
miljøproblemer. 
  
Vådområdeordningen er en tilskudsordning til at genskabe naturlige vandforhold de steder i 
landskabet, som er velegnede til det. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende 
landbrugsarealer, som omdannes til natur. Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's 
vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20. 
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Det er kommunerne i de respektive vandoplande, i tæt samarbejde med staten, som 
gennemfører projekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne i et område. 
Lodsejere har mulighed for kompensation for de arealer, som indgår i vådområdeordningen. 
  
Der er endnu ikke taget kontakt til lodsejere i de to områder, og projektafgrænsningen vil ske i 
tæt dialog med berørte lodsejere. Kontakt til lodsejere i de to områder vil ske i forbindelse 
med forundersøgelserne, som har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til 
en mulig gennemførelse af vådområderne, herunder en vurdering af de tekniske og 
ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de 
myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projekterne. 
  
Det rådgivende ingeniørfirma Envidan A/S vil bistå kommunen med forundersøgelserne. 

Lovgrundlag 

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
(vandrammedirektivet). http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. Særligt artikel 1 og 3. 

 § 1 m.fl. i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og 
fosforvådområdeprojekter (BEK nr. 576 af 02. juni 2016) 

 § 2 stk. 1 og 2 i Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 
vådområdeprojekter (BEK nr. 575 af 02. juni 2016) 

Administrationen indstiller, 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 508.370 i udgifter og kr. 
508.370 i indtægter 

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

 Oversigtskort 
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26.  Asfaltarbejder i 2018 og anlægsbevilling til 
vejvedligeholdelse 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til 
vejvedligeholdelse. 
Udvalget for Teknik skal tage stilling til den overordnede prioritering af vejvedligeholdelsen i 
2018 og anvendelsen af driftsmidler på i alt 11 mio. kr.  

Økonomi 

Anlægsbevilling på 5,8 mio. kr finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten til 
'Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mv'. 
På driftsbudgettet er der i 2018 afsat 9 mio. kr til belægninger og på anlæg er der afsat 
yderligere 2 mio. kr til 'Asfaltarbejde og trafiksikkerhedsplan' i alt 11 mio. kr. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Udvalget for Teknik besluttede på sit møde den 6. februar at reservere 1 mio. kr til 
planlægning - herunder trafiksikkerhedsplan og stiplanlægning samt mobilitetsplan. 
Planarbejdet udføres i tæt samarbejde med lokalråd, skolebestyrelse og lokale borgere. De 
øvrige beløb anvendes til vedligeholdelse af eksisterende veje, stier mv. Ved næste møde 
drøftes endelig prioritering heraf.  

Sagsfremstilling 

På baggrund af udvalgets drøftelse og en prioritering af midlerne til vejvedligeholdelse og 
trafiksikkerhedsprojekter foreslås følgende arbejder gennemført i 2018: 
  
En pulje på 8 mio. kr. anvendes til følgende projekter: 

  Renovering af fortove og veje i forbindelse med kloakrenoverings projekter gennemført 
af Hedensted Spildevand, ex. i Korning.  

 Afslutning på renovering af Strandhusevej inklusiv totalrenovering af signalanlæg ved 
Strandhusevej/Tofteskovvej – projektet forventes afsluttet sommer 2018. 

 Opfølgende arbejder fra 2017, der ikke blev fuldt afsluttet. 
 Fortovsarbejder på Vejlevej i Hedensted 
 Trafik og mobilitetsplan 
 Skoleveje og trafiksikkerhedsprojekter, herunder Tørring skole. 

  
Der udføres slidlagsarbejder for ca. 4 mio. kr. i byerne. 
Arbejderne prioriteres bredt i kommunens byområder ud fra en overordnet vurdering af vejens 
og eventuelle fortovsanlægs tilstand, koordinering med ledningsejere om rækkefølge af 
anlægsarbejder, trafiksikkerhed og øvrige særlige forhold. 
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Ved renovering af disse vejstrækninger tilstræbes det, at alle anlæg omkring vejen såsom 
fortove, cykelstier og trafiksikkerhed mm. bringes i orden samtidig, så strækningen har en høj 
standard og er velfungerende en årrække frem. 
  
3,5 mio. kr. anvendes på overfladebelægninger på mindre veje uden for byerne. 
Der prioriteres her først at sikre, at den gode standard på gennemkørselsvejene??? 
På de overordnede klasse 1 veje udføres i 2018 kun reparationsarbejder og begrænsede 
slidlagsarbejder. 
  
Nedenstående veje eller dele af disse er prioriteret til slidlagsarbejder og overfladebelægning, 
se vedlagte kort: 
Slidlag: 

 Ulkærvej, Lindved – Hovdiget, Hedensted – Skovparken, Hedensted – Bottrupvej, 
Bottrup – Hovvej, Bottrup - Hjarnø Havn, Hjarnø – Aagade, Tørring – Viborgvej, Tørring 
– Hvirringvej, Hvirring – Gesagervej, Hedensted – Præstebrovej, Urlev – Flemmingvej, 
Flemming – Honumvej, Honum – Egehøjvej, Daugård - Brund Strandvej, Brund 

Overfladebehandling: 
 Nordre Fælledvej, Tørring - Urlev Kirkevej, Urlev - Brund Strandvej, Brund – 

Rosenvoldvej, Stouby - Fruens Kirkevej, Hvirring – Honumvej, Honum – Hovvej, 
Bottrup – Gedevejlevej, Båstrup 

 Arbejderne er planlagt udbudt i licitation i april til udførelse i sommerhalvåret. 
  
Ca. 1,3 mio. kr. anvendes til diverse reparationer på vejnettet. 

Administrationen indstiller, 

at ansøgningen godkendes og 

at finansiering sker som anført under økonomi 

at der prioriteres som beskrevet 

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

 Asfalt 2018 A3 

  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
6. marts 2018 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
14 

 

05.01.08-P20-2-18 

27.  Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til 
sideudvidelser af kommuneveje. 

Økonomi 

Ansøgning skal finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten til formålet. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 
  

Sagsfremstilling 

Ud fra en bruttoliste af veje med behov for vejudvidelser på ca. 76 km veje foreslås følgende 
prioritering af puljen til sideudvidelser.  
  
Vejstrækningerne kan ses på vedlagte oversigtskort. 
  
Listen er i prioriteret rækkefølge: 

         Søndre Fælledvej i Tørring til børnehaven, der skal i 2018 bygges en ny børnehave på 
stedet. 

         Rævebjergvej i Løsning til børnehaven 
         Stenderupvej, vejudvidelsen udføres sammen med anlæg af ny cykelsti. 
         Ulbækvej / Korshøjvej til Vejlefjordskolen 
         Hornumkærvej, begrundet i lastbilkørsel, her startes hvor der er størst behov.  

  
 Sideudvidelserne forventes at blive udbudt sammen med de øvrige asfaltarbejder i april. 

Administrationen indstiller, 

at ansøgningen godkendes og 

at finansiering sker som anført under økonomi  

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

 Sideudvidelser 2018 A3.pdf  
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28.  Affaldshåndteringsplan 2019-2024 - tids/procesplan for 
den kommende planlægning 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte at igangsætte udarbejdelse af Hedensteds Kommunes 
affaldshåndteringsplan dækkende perioden 2018-2030 med særlig fokus på planperioden 
2018-2024. Samtidig skal der tages stilling til tidsplanen i udarbejdelsen af planen. 

Økonomi 

Affaldsområdet er et takstfinansieret område og har et selvstændigt regnskabsområde. Hver 
ordning i regnskabet skal hvile i sig selv.  

Historik 

Hedensted Kommune udarbejdede og vedtog i 2014 den nugældende affaldsplan. 

Sagsfremstilling 

Kommunerne udarbejder og vedtager en 12-årig plan for håndtering af affald. Planen skal 
revideres mindst hvert 6. år. Den nugældende plan er gældende for perioden 2014-2018 - 
dækkende perioden 2014-2024, begge år inklusive. Ved sidste revision af 
affaldshåndteringsplanen var den nationale plan forsinket, og kommunerne fik derfor 
udsættelse, så planen skulle være vedtaget 1. oktober 2014. 
  
Affaldshåndteringsplanen skal udarbejdes dels med udgangspunkt i den nationale 
affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod den, og dels med respekt for 
miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki. Den nationale affaldshåndteringsplan indeholder 
implementeringen af EU-direktiverne. Denne plan er ikke udsendt endnu. Der er endnu ikke fra 
nationalt plan udmeldt, om kommunerne får udsættelse i forhold til udarbejdelsen af 
affaldshåndteringsplanen. Nedenstående tidsplan er under forudsætning af, at der kommer en 
udmelding fra nationalt plan om de fremtidige rammer for affaldshåndteringen ultimo marts. 
Hvis denne udmelding kommer senere end da, vil tidsplanen ikke kunne overholdes.  
  
Formålet med affaldshåndteringsplanen er 

 at beskrive status på affaldsområdet 
 at gøre rede for kommunens mål og 
 at udpege og beskrive, hvordan vi i kommunen vil prioritere indsatsen på 

affaldsområdet i planperioden. 
  
Affaldshåndteringsplanen er et dynamisk og aktivt styrings- og planlægningsværktøj, som skal 
medvirke til at nå målene på affaldsområdet. Planen indeholder en kortlægningsdel, en 
målsætningsdel og en planlægningsdel. 
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Set i lyset af de nye EU-direktiver om et krav om separat indsamling af organisk affald og 
eventuelle andre nationale krav, som vi pt. ikke kender, bør udvalget drøfte, om kontrakten 
skal forlænges. Den nuværende kontrakt, som udløber den 30. april 2019, giver mulighed for 
forlængelse i et vilkårligt antal måneder, dog maksimalt 2 år. Hvis kontrakten ikke skal 
forlænges, skal arbejdet omkring et EU-udbud påbegyndes minimum 9-12 måneder før udløb, 
da ny kontrakt skal være indgået minimum 6 måneder før udløb af nuværende.  
Det er ikke hensigtsmæssigt for borgerne, at der indføres en ny ordning, som så måske igen 
skal ændres, når de nye rammebetingelser for indsamling af dagrenovation offentliggøres.  
  
Forslag til tidsplan 
April 2018 Dialogmøde i Byrådet 
April 2018 Arbejdet omkring forslag til plan påbegyndes på baggrund af de nationale 

udmeldinger og udmeldinger fra Byrådets temadrøftelse 
Juni 2018 Studietur  
August 2018 Principbeslutning i Udvalget for Teknik  
September Vedtagelse af forslag til affaldsplanen i udvalgene og Byrådet 
Uge 41 - 48 8 ugers offentlig høringsperiode 
Uge 48 - 51 Bearbejdning og kommentering af indkomne bemærkninger i 

administrationen 
Januar 2019 Endelig vedtagelse i udvalgene og byrådet med efterfølgende 

offentliggørelse af planen 
  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18. december 2012, kapitel 5 

Administrationen indstiller, 

at tidsplanen godkendes og 

at udarbejdelse af affaldshåndteringsplanen igangsættes 

Beslutning 

Revideret tidsplan godkendt. 

Bilag 

 Faktaoplysninger vedr. affaldsplan 2019-2024 - indledning af den kommende 
planlægning 

 Tidsplan - revideret 
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05.01.16-G01-3-17 

29.  Ønske om støjværn i Ølsted 

Beslutningstema 

Efter en henvendelse fra grundejere i Ølsted skal der tages stilling til ønsker om opsætning af 
støjværn i Ølsted og udvalgets holdning i lignende sager. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget har den 31. januar 2017 vedtaget, at "Kommunen vil ikke finansiere opsætning af 
støjvolde eller støjhegn. Der kan ydes hjælp til projektering og planlægning, og kommunen vil 
gerne stille areal til rådighed i det omfang, det er muligt". 

Sagsfremstilling 

Efter en anmodning fra beboere i Ølsted, der oplever en stigende støjbelastning fra trafikken 
på Hovedvejen, har kommunen bedt SWECO om at foretage en beregning over den aktuelle 
trafikstøj i Ølsted fra Hovedvejen, se bilag. Resultaterne viser, at støjniveauet ved første 
husrække ud mod Hovedvejen ligger på 60 til 68 dB. Den vejledende støjgrænse for vejtrafik 
på 58 dB(A) er overskredet, og boligerne kan således karakteriseres som værende 
støjbelastede. Der er dog ingen bindende lovkrav til beskyttelse mod trafikstøj fra eksisterende 
veje. 
  
Forholdene i Ølsted synes ikke umiddelbart at adskille sig fra lignende forhold andre steder i 
kommunen, hvor boliger ligger ud til klasse 1 veje.  
  
Kommunen har på det seneste modtaget flere henvendelser vedrørende gener fra vejstøj langs 
særligt de betydende veje i kommunen. Priserne på støjhegn varierer fra ca. 3.000 kr./m for 
reflekterende støjhegn op til 10.000 kr./m for absorberende hegn. 
  
Det er muligt at tilbyde grundejerne, at de selv kan finansiere anlæg af støjhegn på 
kommunens grund.  
  
Alternativer til støjhegn er støjreducerende døre og vinduer for vejstøj inden døre.  
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Administrationen indstiller,  

at udvalget fastholder sin beslutning fra januar 2017 om ikke at finansiere støjhegn, men 
kan yde bistand til projektering og stille areal til rådighed. 

Beslutning 

Udvalget fastholder tidligere beslutning om ikke finansiering af støjhegn. 

Bilag 

 Vejstøj - Ølsted Rapport 

  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
6. marts 2018 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
19 

 

00.22.04-A00-2-17 

30.  Udvalgets 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. 

Sagsfremstilling 

 Politikertopmøde om "Kysten - en kampplads for forskellige interesser" den 4. maj 2018 
(C2C), se vedlagte program 

 Politikertopmøde om "Vandløb, monsterregn og sileregn - hvad gør vi med den øgede 
nedbør?" den 4. juni 2018 (C2C), se vedlagte program   

Administrationen indstiller, 

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

Beslutning 

Hele udvalget deltager den 04.06.18 - undtagen Steen Christensen. 

Bilag 

 Politikertopmøde den 4. maj 2018 
 Politikertopmøde den 4. juni 2018 
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31.  Orientering - Dialogmøde med sommerhusforeningerne 

Beslutningstema 

Udvalget afholder årlige dialogmøder med sommerhusforeningerne. Dagsordenen indeholder 
aktuelle emner foreslået af sommerhusforeningerne eller administrationen. Dagsorden til 
mødet den 6. marts 2018: 
  

1. Velkommen ved udvalgsformand Lene Tingleff 
2. Status for klimaprojekt ved Juelsminde v/Niels Rauff  
3. Status for klimaprojekt ved Kattegat-kysten med særlig fokus på problemer med 

overfladevand ved As Vig v/Lene Nielsen & Niels Rauff  
4. Administrationspraksis for bade- og bådebroer v/Vibeke Rahbek  
5. Dagrenovation generelt, herunder forsøg med central afhentning af dagrenovation i 

sommerhusområder, tømningskalender mv. v/Morten Christensen  
6. Teledækning, herunder opsætning af telemast ved Snaptun og resultat af målinger i 

2017 af dækningen i Hedensted Kommune v/Johan Stadil Petersen  
7. Inspirationsmøde for sommerhusejere v/Majbritt Magnussen, Turistbureauet   
8. Emner fra sommerhusforeningerne: 

  Trafikstøj fra Gludvej  
  Uønsket vand i sommerhusområder – se punkt 3  
  Teledækning – hvad blev resultatet af målinger i renovationsbilerne – se punkt 6 
  Dagrenovation – efterspørgsel efter tømning i vinterhalvåret mv. – se punkt 5  

9. Eventuelt  
10. Afrunding ved udvalgsformand Lene Tingleff  

  
Der vil efter mødet være mulighed for at se resultatet på målingerne af teledækningen på sit 
eget område/grundejerforening.  
  
I mødet deltager 1-2 repræsentanter pr. foreninger, udvalgsmedlemmerne og administrativt 
personale.  

Beslutning 

Til efterretning. 
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00.01.00-P35-5-17 

32.  Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Klage over tung trafik i Bråskov og Bjerre, se bilag (sagsid 05.01.02-P20-1-17) 
 Erhvervsgrund Flemming (sagsid 01.02.03-P15-1-14) 
 Orientering om Naturråd (sagsid 01.02.03-G01-2-17) 
 Orientering om regler for anvisning af affald til forbrænding fra erhverv (sagsid 

07.17.02-P21-1-18) 

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

 Klage over tung trafik i Bråskov & Bjerre 
 Orientering om regler for anvisning af affald til forbrænding fra erhverv 
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33.  Eventuelt 

Beslutning 

Møde med Østjysk Landboforening arrangeres i forbindelse med et ordinært udvalgsmøde. 
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34.  Grusgrav 
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Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 2 - Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 73 
 Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 
 Brorenoveringer 2018 
 Fattiggården i Stouby skov 
 Glud Museums udtalelse vedr. Stouby Fattiggård 
 Stouby fattigård_2 
 Stouby fattigård_1 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 1 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 2 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 3 
 Foto af Stouby Fattiggård taget den 7-2-2018 - nr. 4 
 Oversigtskort 
 Asfalt 2018 A3 
 Sideudvidelser 2018 A3.pdf 
 Faktaoplysninger vedr. affaldsplan 2019-2024 - indledning af den kommende 

planlægning 
 Tidsplan - revideret 
 Vejstøj - Ølsted Rapport 
 Politikertopmøde den 4. maj 2018 
 Politikertopmøde den 4. juni 2018 
 Klage over tung trafik i Bråskov & Bjerre 
 Orientering om regler for anvisning af affald til forbrænding fra erhverv 
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Underskrifter 

 

Lene Tingleff 
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Lars Poulsen 

  

Jeppe Mouritsen 

  

Ove Kjærskov Nielsen 

  

 

 


