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01.02.05-P16-7-16 

72. Orientering om udviklingsplan for Snaptun Havn 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik orienteres om det foreløbige udkast til udviklingsplanen for Snaptun Havn, 
der skal danne baggrund for den kommende lokalplan 1108 og kommuneplantillæg nr. 19. 
  
Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med erhvervshavnen, havnens brugere, 
lokalrådet og ejere af ejendommene, der er omfattet af lokalplanen. Der har fra februar til april 
2019 været afholdt dialogmøder med de berørte parter og de nærmeste naboer omkring 
udkastet til udviklingsplanen. Der har været en god og aktiv dialog, hvor der er kommet alt fra 
idéer, ændringsforslag samt bekymringer i større eller mindre omfang.  
  
Udviklingsplanen er et forløbigt udkast, der vil derfor ske ændringer på baggrund af de input, 
vi har modtaget fra de invovlerede parter, og i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.  
  
På mødet vil der blive givet en orientering om planen. 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning 
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02.34.00-P19-415930-18 

73. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 54, 
Rousthøjs Allé 2P, Juelsminde 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 54 til 
opførelse af fire carporte, Rousthøjs Allé 2P, 7130 Juelsminde. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Ejerne af ejendommen Rousthøjs Allé 2P, 7130 Juelsminde har søgt om dispensation fra 
lokalplan nr. 54 til opførelse af fire åbne carporte i galvansieret stål og buet tag i grå/klare pvc 
tagplader. 
Lokalplan nr. 54 omfatter fire matrikler, beliggende Rousthøjs Allé 2A, 2B og 2P samt 
Odelsgade 1. 
  
Lokalplanen foreskriver, at facader på ny bebyggelse skal udføres i røde eller rødtonede 
teglsten og at tage skal udføres som symmetrisk saddeltag og beklædes med røde teglsten. 
Carporte kan udføres med ydervægge af træ i jordfarverne. 
Lokalplanen foreskriver, at bebyggelsen skal placeres efter princippet som vist på kortbilag 4, 
hvor mulige fremtidige carporte er vist mod syd vest på matriklen. 
  
Ansøger begrunder ansøgningen med, at carportene er så lidt fremtrædene som muligt og 
tager mindst mulig udsigt fra de bagvedliggende lejligheder. Med placeringen i det sydvestlige 
hjørne af matriklen opføres carportene ikke i nærheden af den eksisterende bebyggelse og 
behøver derfor ikke at skulle opføres i samme matrialer, som den eksisterende bebyggelse. 
Hvis der bygges, som lokalplanen foreskriver, bliver byggeriet alt for markant. 
  
Det er lokalplanens formål at sikre, at bebyggelsen tilpasses et attrativt havnemiljø. Den 
samlede bebyggelse skal fremtræde som en helhed og være ensartet med hensyn til 
arkitektur, farver og materialer. 
   
Det er administrationens vurdering, at ejendommens udseende og karakter ændres væsentligt 
i forhold til det, der tilstræbes for ejendommen; at bebyggelsen skal være ensartet med 
hensyn til arkitektur, farver og materialer. 

Kommunikation 

Beslutning meddeles ansøger 
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Lovgrundlag 

Lokalplan nr. 54 §10 og Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018.  

Administrationen indstiller, 

at der meddeles afslag 

Beslutning 

Ansøgning imødekommes 

Bilag 

 Oversigtskort 
 Kortbilag nr. 4, Lokalplan nr. 54 
 Foto af ejendommen 
 Facadeopstalt af carporte 
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13.03.01-P19-1-19 

74. Godkendelse af varmeprojektforslag fra Hedensted 
Fjernvarme udnyttelse af overskudvarme fra Air Liquide 
efter endt høring.  

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal godkende varmeprojektforslag fra Hedensted Fjernvarme. Projektet 
omhandler udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget behandlede sagen den 5. marts 2019, pkt. 42 og besluttede at sende sagen i fire 
ugers lovpligtig høring.  

Sagsfremstilling 

Hedensted Fjernvarme og Air-Liquide er blevet enige om, at udnytte energien i ca. 20 grader 
varmt vand. For at udnytte denne energi i fjernvarmesystemet skal der indskydes en 
varmepumpe, der kan hæve temperaturen. Dette kræver en godkendelse efter 
Varmeforsyningsloven. 
Hedensted Fjernvarme har derfor fremsendt en projektansøgning, der omhandler udnyttelse af 
overskudsvarme. Gennemføres projektet, vil det medføre en årlig besparelse for forbrugerne 
og give en reduktion i Hedensted Fjernvarmes CO2 udslip på ca. 3000 tons / år. 
Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Denne høring har nu 
været gennemført og der er kommet to svar retur. Dansk Gas Distribution har ingen 
bemærkninger. Konstant Net (elforsyningen) har bemærkninger af praktisk karakter omkring 
placering af de nødvendige nye fjernvarmeledninger. Deres henvendelse er sendt videre til 
Hedensted Fjernvarme. Denne henvendelse har fået Hedensted Fjernvarme til at ændre en 
anelse på deres ledningsføring, således at en større del af ledningen nu kommer til at ligge på 
kommunens jord. Ændringen har ingen indflydelse på den samfundsøkonomiske beregning.  
  
Alt i alt giver den genneførte høring ikke anledning til, at der skal foretages ændringer af 
projektet udover en ændret ledningsføring.  
Administrationen anbefaler derfor, at projektet godkendes med en ændret placering af 
forbindelsesledningen mellem det nye anlæg og solfangeranlægget på Vesterbyvej , som 
varmeværket selv har foreslået.  
Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne 
skal omlægge til CO2 fri brændsel. 
Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbruger økonomi. 



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
7. maj 2019 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  8 

 
Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger, berørte lodsejere og Dansk Gas Distribution.  

Lovgrundlag 

Lov om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, LBK nr. 825 af 24. juni 
2016, §§3 og 10. 
Lov om varmeforsyning, LBK nr. 1211 af 9. oktober 2018 §4. 

Administrationen indstiller, 

at projektforslag godkendes med den af Hedensted Fjernvarme foreslåede nye 
ledningsføring. 

Beslutning 

Godkendes 

Bilag 

 Bilag 1 oversigtskort 
 Bilag 2 
 Bilag 3.  
 SV: Varrmeprojektforslag i Høring 
 Høringssvar fra Konstant Net.  
 forsalg ny ledningsføring oversigt.  
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09.02.15-G01-8-18 

75. Kontrol af havbrug 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til den fremtidige kontrol af havbrugene. 

Sagsfremstilling 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 8. marts 2019 fremsendt en anmodning om 
gennemførelse af kontrol af havbrugene (anmodningen er vedhæftet som bilag 1). Denne 
anmodning omfatter særligt udledning af næringsstof og medicin. Ministeriet har udarbejdet en 
drejebog for indhentning af dokumentation. Arbejdet med denne er foretaget i samarbejde 
mellem alle myndigheder, der kontrollerer havbrug. Noter fra dette møde er vedhæftet som 
bilag 2. 
  
Drejebogen omfatter: 
  
Næringsstoffer: 
Udledning af næringsstoffer fra havbrug beregnes ud fra  
1: mængden af udsatte fisk  
2: mængden af anvendt foder 
3: mængden af fraført fisk 
Drejebogen angiver forskellige typer dokumentation, der forventes at kunne bruges i 
kontrollen af årsindberetningerne. 
  
Medicinforbrug: 
Kontrol af lægemidler som er anvendt i havbrugene. 
  
Drejebogen er vedhæftet som bilag 3. 
  
Status for arbejdet: 
Den 6. februar 2019 blev der afholdt workshop for alle relevante myndigheder, som arbejder 
med havbrug. Den 8. marts 2019 blev der anmodet om kontrol af havbrugene og senest er der 
i april foretaget kontrol i henhold til den vedhæftede drejebog. 
Den 22. maj 2019 afholdes ny workshop, hvor der evalueres på den gennemførte kontrol. 
  
Der orienteres om ovenstående på mødet. 
  
Udvalget bedes drøfte, om der er noget, administrationen skal medtage på den næste 
workshop i forhold til det politiske niveau.  
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Administrationen indstiller, 

at den fremtidige kontrol drøftes 

Beslutning 

Til efterretning. 
  
Danmarks Sportfiskerforbund indbydes til et dialogmøde om kotrol af havbrug. 

Bilag 

 Følgebrev havbrugskontrol 2019 
 Bilag 2_Referat fra workshop om havbrug 
 Bilag 3_Kontrolpunkter havbrugstilsyn 2019 
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76. Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering 
af ny husdyrproduktion. 

Beslutningstema 

Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om, der skal gives dispensation fra afstandskrav til 
naboskel ved bygning af ny stald i forbindelse med etablering af husdyrproduktion på 
ejendommen Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger  

Historik 

Hedensted Kommune har den 23. september 2008 meddelt tilladelse til malkekvægsproduktion 
på ejendommen. Denne tilladelse er ikke udnyttet, men afløst af tilladelse meddelt den 15. 
december 2009. 
  
Der blev i 2007 udstykket tre grunde på Øster Bisholtvej (nr 9B, 9C og 9D). Disse naboer er 
desværre ikke blevet hørt i forbindelse med tilladelsen i 2009.  
  
Malkekvægsproduktionen ophørte i oktober 2014. Siden har der været enkelte afgræssende 
kvæg på ejendommen. 
  
Mens der var kvæg på ejendommen har Hedensted Kommune ført tilsyn på husdyrbruget: 

         Den 6. maj 2011 med et opfølgende tilsyn den 2. september 2011. Det opfølgende 
tilsyn er dels begrundet i en naboklage over fluer og lugt og dels som opfølgning på 
ordinært tilsyn den 6. maj 2011. 

         Den 24. oktober 2014 
         Den 30. oktober 2015.  

Sagsfremstilling 

Ejer af Lindegårdsvej 7, 7130 har i 2018 søgt en miljøtilladelse til at etablere en 
kvægproduktion med malkekvæg. 
  
Da der ikke siden 2014 har været malkekvæg på ejendommen er den tidligere tilladelse 
bortfaldet. Etableringen sker delvist i eksisterende bygninger og delvist i en ny bygning hvor 
ejendommens sydlige længe forlænges mod øst med ca 46 m, som det fremgår af 
oversigtskortet (Bilag 1).  
  
Hedensted Kommune har vurderet den indsendte ansøgning om miljøtilladelse efter 
husdyrloven. Der er søgt dispensation fra afstandskrav til naboskel. Den nye stald er placeret 
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23 m fra naboskel. Afstandskravet i lovgivningen er 30 m og der kan søges dispensation 
herfra.  
  
Det ansøgte overholder alle øvrige lovfastsatte krav til etablering af husdyrhold, opførelse af 
stald og opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage. 
  
Vurderinger i forbindelse med sagsbehandling beror på indsendte oplysninger om planlagt drift 
for husdyrholdet samt beregninger i www.husdyrgodkendelse.dk der vedrører 
ammoniakfordampning fra stald og gødningslagre, kvælstofdeposition på omkringliggende 
kvælstoffølsom natur som følge af ammoniakfordampning fra anlægget, lugtemission samt 
beregning af overholdelse af krav til BAT (Bedst Anvendelig Teknik). 
  
Udkast til afgørelse om miljøtilladelse til etablering af husdyrbrug på Lindegårdsvej 7, 7130 
Juelsminde har været i nabohøring i perioden 26. februar 2019 - 19. marts 2019 og der er 
indkommet i alt 8 individuelle høringssvar til udkastet. Høringen vedrører alle matrikulære 
naboer samt beboelser inden for konsekvensradius på 209 m.  
  
Der er stor bredde i emnerne i høringssvarene. Emnerne vedrører Kommunens vurdering af 
væsentlighed, lugt, BAT (Bedst Anvendelig Teknik), afstandskrav, landskabet, 
bevaringsværdige bygninger, naturværdi, fluer, støj, transporter og transportruter, 
kommunens bosætningspolitik, menneskers sundhed, transportruter, ulovligt opført 
maskinhus, dyr på græs, udsigt, udstykningen i 2007 samt nuværende drift på ejendommen. 
  
Høringssvar med ansøgers og kommunens bemærkninger hertil fremgår af bilag 3. 
  
Vurdering i forhold til dispensation: 
Hedensted Kommune har i udkastet til miljøtilladelsen vurderet, at der kan meddeles 
dispensation fra afstandskrav til naboskel. Nabomatriklen, matrikel nr. 7a Ø. Bisholt By, Glud, 
er et græsareal øst for Bisholt Bæk. Ejeren er særskilt hørt i forbindelse med nabohøring og 
Hedensted Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra ejeren af nabomatriklen.  
For dispensation har ansøger fremført: 

 Placeringen af tilbygningen på ejendommen er oplagt med den valgte placering, da 
tilbygningen vil kunne sløres med beplantning.  

 En alternativ placering mod vest, i stedet for øst, vil ikke falde i harmoni med 
ejendommens ældre bygningsdele. 

 En placering vest for ejendommen, vil kræve dispensation fra afstandskrav til offentlig 
vej samt afstandskrav til nabomatrikel mod nord. 

 Rent logistikmæssigt vil ejendommen fungere optimalt med den valgte placering, både 
inde i stalden men også udenfor i forhold til dyr på græs, fodring, ensilage og så videre. 

 Hvis tilbygningen etableres som en vinkel på eksisterende stald i østlig retning, vil det 
ikke være muligt at køre lige igennem ved foderbordet i forbindelse med den daglige 
fodring af dyr. Der vil derfor skulle vendes og køres frem og tilbage, hvilket ikke vil 
fungere optimalt i den daglige drift. 

 Med den ansøgte placering overholdes afstandskravet på 50 m til nærmeste naboer. 
 Lovens afskæringskriterier vedrørende lugt er overholdt til nærmeste naboer, samlet 

bebyggelse samt byzone. 
 Den matrikel, hvortil der skal dispenseres for afstandskravet, har ingen bolig og der er 

ikke indkommet bemærkninger fra ejer i forbindelse med nabohøringen. 
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Imod dispensation: 
De nærmeste boliger ønsker ikke bygningen tæt på deres boliger. Af høringssvarerne fremgår 
følgende argumenter: 

 Bekymring over fluegener 
 Bekymring over lugtgener, de nye huse er opført med genveks. 
 Bekymring over støjgener 
 Ønsker ikke udsigt til en åben stald  
 Forringet livskvalitet 
 Forringelse i ejendomsværdi 
 Flere udstykninger og nye huse på vej i Bisholt. Alternativ placering mod vest har 

længere afstand til nabobeboelser (dette vil dog kræve dispensation fra afstandskrav til 
vej og dispensation fra afstandskrav til naboskel). 

 Placering af husdyrbrug i umiddelbar nærhed af samlet bebyggelse. 
  

Såfremt der ikke meddeles dispensation, meddeles der afslag på ansøgning om miljøtilladelse. 
Denne afgørelse kan påklages til miljø- og Fødevareklagenævnet, af for eksempel ansøger. 
  
Såfremt der meddeles dispensation, vil udkastet blive tilrettet med afsnit om indkomne 
bemærkninger fra nabohøring og de rettelser, det har medført, hvorefter miljøtilladelsen 
meddeles uden fornyet høring. Afgørelsen kan påklages jævnfør klagevejeledningen i 
afgørelsen, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. 
  
Udvalget bør derfor være opmærksom på at beslutningen kan påklages, og klagen 
sagsbehandles derefter i Miljø- og Fødevare Klagenævnet. Beslutningen skal derfor begrundes. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 
Afgørelse om miljøtilladelse eller afslag på ansøgningen vil kunne ses på Hedensted Kommunes 
hjemmeside og på miljøstyrelsens hjemmeside DigitalMiljøAdministration. 

Lovgrundlag 

Afstandskrav til den nye stald fremgår af Husdyrbrugloven, LBK 1020 af 6. juli 2018 om 
husdyrbrug og anvendelse af gødning med videre, §§ 6-8, og dispensationsmuligheden 
fremgår af § 9. 
Afstandskrav til naboskel fremgår af §8 pkt. 7. 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik tager stilling til og begrunder, hvorvidt der skal meddeles 
dispensation fra afstandskrav til naboskel 

Beslutning 

Udgår, idet der er fremkommet nye oplysninger. 
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Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 1a Kort over Lindegårdsvej 7 
 Bilag 2 Indstillingsnotat 
 Bilag 3 - Indkomne bemærkninger med ansøgers og kommunens bemærkninger  
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09.00.00-K07-1-19 

77. Orientering om miljøtilsynsindsats 2018 

Beslutningstema 

Orientering om miljøtilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2018. 
  
Tilsynsindsats 2018. 
De virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af bekendtgørelsen om miljøtilsyn, skal have 
et regelmæssigt tilsyn. Virksomhederne og husdyrbrugene er indelt i henholdvis kategori 1a, 
1b og 2. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a er omfattet af særlige EU-regler (IED-
direktiv). Virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b skal have en miljøgodkendelse, eller 
tilsvarende godkendelse, og desuden have tilsyn mindst hvert 3. år. Der skal føres tilsyn med 
40 % af kategori 1 hvert år. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 skal have tilsyn mindst 
hvert 6. år, og mindst 25 % af disse skal besøges hvert år. 
Indsatsen skal hvert år indberettes til Miljøstyrelsen, det sker løbende ved at tilsynsdata 
overføres til DMA (Digital Miljø Administration) fra kommunens fagdatabase.  
  
Registreringen viser, at der er gennemført følgende tilsynsindsats i 2018: 
Kategori 1: 42 %   
Kategori 2: 25 %  
Desuden er der meddelt ialt 8 godkendelser til virksomheder og husdyrbrug i kategori 1. 
Der er opkrævet ca. 745.000 kr i brugerbetaling for tilsyn og godkendelser - heraf udgør ca. 
22.000 kr udgifter til konsulenter. Bruges der konsulent til opgaven med enten tilsyn eller 
godkendelse, skal virksomheden betale 57,79 % af udgiften for de aktiviteter, der er omfattet 
af brugerbetaling. 
Udskrift af tilsynsberetningen er vedlagt som bilag. 
  
Kampagner gennemført i 2018. 
Det fremgår også af tilsynsbekendtgørelsen, at der skal gemmenføres 2 kampagner hvert år. 
En tilsynskampagne er defineret som "En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en 
branche eller et miljøtema". 
Kampagne 1: Kampagen var rettet mod minkfarme. Kampagnen var en informationskampagne 
omhandlende forebyggelse af fluegener fra minkfarme ved rettidig bekæmpelse af fluer. Der er 
informeret til alle minkfarme i Hedensted Kommune (31 stk.) via digital post. 
Kampagne 2: Kampagnen var rettet mod staldanlæg på husdyrbrug. Formået var at sikre mod 
en uventet punktkildeforurening, ved at sætte fokus på tætheden af staldgulve, 
møddingspladser og ensilagepladser. Der er ført 23 tilsyn i dennne kampagne, målet var 20. 
  
Kampagner der gennemføres i 2019. 
Kampagne 1: Gentagelse af kampagne 1 fra 2018. I sommeren 2018 modtog kommunen 
ingen klager over fluegener fra minkfarme. Hedensted Kommumne gennemfører samme 
informationskampagne for at se, om det er kampagnen, der har effekt eller tilfældigheder 
(varmt og tørt vejr). Får kommunen ikke flueklager i sommeren 2019, antages det, at 
kampagnen har den ønskede effekt. 
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Kampagne 2: Kampagne om brug af knust asfalt som belægning. Kampagnens formål er at 
sætte fokus på, og informere om de regler, der er for anvendelse af knust asfalt, samt om den 
registrering der efterfølgende sker på ejendommen. Der er problematiske stoffer i asfalt, som 
kan udvaskes til jord og grundvand. Kampagnen gennemføres hos vogmnæd, entreprenører og 
distributører. 

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Tilsynsberetning 2018 
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09.00.00-K07-2-19 

78. Miljøtilsynsindsats 2020 - fastlæggelse af årets 
kampagner 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte hvilke to tilsynskampagner, der skal planlægges og 
gennemføres i 2020. 

Økonomi 

Tidsforbruget på tilsyn på de omfattede virksomheder og husdyrbrug er omfattet af 
brugerbetaling i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. 

Sagsfremstilling 

I henhold til reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn skal kommunen, som led i sit 
tilsynsarbejde, hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner. 
En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats – typisk omkring et 
konkret miljøproblem eller miljøtema – med sigte på at skabe ændringer i virksomheders 
adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. 
Det er op til kommunerne at fastlægge omfang og ambitionsniveau for tilsynskampagnerne, 
sådan at kampagnearbejdet bedst muligt supplerer arbejdet med basistilsynene med et 
rimeligt ressourcetræk. Den ene af de årlige kampagner er måske bredt anlagt og med fokus 
på formidling og inddragelse af offentligheden, mens den anden årlige kampagne kan være en 
gentagelse af en kampagne fra et tidligere år. Kommunerne bestemmer selv tema og 
målgruppe dog inden for de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af 
miljøtilsynsbekendtgørelsen.  
  
Kampagne forslag til 2020 i prioriteret rækkefølge er beskrevet i bilag. 
  
Overskrifterne er: 
  
1. Hestehold og markstakke 

2. Benzinstationer 

3. Højvandssikring på virksomheder beliggende i risikoområde. 

4. Miljøledelse på IE-husdyrbrug 

5. Autoværksteder 

6. Afhændelse af haveaffald, grenafklip m.v. 
  
7. Beredskabsplan på husdyrbrug 
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Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28. januar 2019. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter og beslutter hvilke 2 kampagner, der planlægges gennemført i 2020. 

Beslutning 

Der iværksættes kampagner vedrørende hestehold/markstakke og benzinstationer. 
Desuden forberedes højvandssikring af virksomheder i risikoområder. 

Bilag 

 Bilag vedrørende kampagne forslag til miljøtilsynsindsats 2020 
 Fluer tilsynskampagne 2019 
 Beredskabsplan landbrug tilsynskampagne 2017 
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04.00.00-P20-1-18 

79. Prioritering af Naturpuljen 2019 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til prioriteringen af projekter, der skal finansieres i 
Naturpuljen i 2019. 

Økonomi 

På byrådets møde d. 25. april 2018, blev der frigivet 1.000.000 kr. til naturpuljen fordelt på 
500.000 i henholdsvis 2018 og 2019.  

Historik 

På mødet i Udvalget for Teknik den 15. januar 2019 bad udvalget om, at få en status over 
hvilke projekter, der er gennemført eller planlagt gennemført i 2019 

Sagsfremstilling 

Administrationen prioriterer projekter ud fra de 3 kriterier, som udvalget har besluttet; 
1: Vedligehold af stier og rekreative faciliteter 
2: Medfinansiering af større projekter 
3: Etablering / vedligehold af lys, skiltning eller etablering af mindre sti-stykker.  
  
Derudover tilstræbes det at projekterne fordeler sig geografisk i kommunen.  
  
I 2019 er følgende projekter prioriteret. Nedenstående er cirkabeløb da ingen af aktiviteterne 
er færdige endnu:  
  
Bjørnsknude: 100.000 kr (for 2018 og 2019) 
Hedensted Søerne fase 1: 50-100.000 kr 
Broer ved Hedensted Golfklub: 100.000 kr 
Skærven, Løsning: 125.000 kr 
Vedligehold Uldum Kær: 100.000 kr 
Rest: Produktion af shelters  

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter den foreslåede prioritering af Naturpuljen 

Beslutning 

Godkendes 
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00.00.00-G00-1-12 

80. Genoptagelse af Grønt Råd 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til genoptagelse af Grønt Råd 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Grønt Råd har tidligere bestået af repræsentanter fra forskellige organisationer med interesse 
indenfor natur og friluftsliv. Rådet blev blandt andet tidligere hørt i forbindelse med løsning af 
kommunens forskellige opgaver på natur- og friluftsområdet. Der har før været et lovkrav om 
et kommunalt Grønt Råd, det er der ikke længere.  
  
De seneste år har Grønt Råd ikke haft en fast mødekadance. Rådet er sidst blevet orienteret i 
forbindelse med udarbejdelse af kommunens Natura 2000-handleplaner i 2016 og en 
henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Biavlere vedrørende bivenlig beplantning 2016. 
  
Der er i 2018 kommet flere opfordringer blandt andet fra DN og jægerne om, at genoptage 
Grønt Råd i Hedensted Kommune. 

Sagsfremstilling 

Den 2. april 2019 blev der afholdt møde om genoptagelse af Grønt Råd. 
  
På mødet deltog medlemmer fra Udvalget for Teknik, administrative medarbejdere samt 
eksterne deltagere fra følgende foreninger: 
Korning Jagtforening 
Uldum Højskole 
Naturstyrelsen 
Friluftsrådet 
Dansk Naturfredningsforening 
Østjysk Lanboforening 
LMO - Danmarks rådgivningsvirksomhed på landbrugsområdet 
  
På mødet blev deltagerne spurgt om deres interesse i deltagelse i et eventuelt Grønt Råd. 
Form, emner og organisering af rådet blev også drøftet. 
  
Der var bred enighed om, at det var en god idé med et grønt råd, og at det både er relevant 
og frugtbart at kunne diskutere aktuelle emner på tværs af organisationerne. Se bilag for notat 
fra mødet samt kommissorium. 
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Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik tager stilling til genoptagelse af Grønt Råd og kommisorium 
herfor. 

Beslutning 

Godkendes. 
Første møde bliver i august 2019. Formand for Grønt Råd vil være formanden for Udvalget for 
Teknik. 

Bilag 

 Bilag_Notat fra møde om genoptagelse af Grønt Råd d. 2. april 2019 
 Bilag_Forslag kommisorium Grønt Råd Hedensted Kommune 
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05.04.06-P20-2-19 

81. Fastlæggelse af linjeføring for cykelsti mellem Daugård 
og Hedensted 

Beslutningstema 

Udvalget skal beslutte linjeføring og principper for anlæg af cykelsti Daugård-Hedensted 

Økonomi 

Byrådet har meddelt anlægsbevilling på 4 mio. kr. til sti Daugård-Hedensted 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Udvalget for Teknik besluttede den 2. april 2019, at der arbejdes videre med projektet som 
vist ved cykelsti mellem Daugård og Hedensted Skov. 

Sagsfremstilling 

Sagen genoptages fra udvalgets møde i april. Siden udvalgets beslutning om placering af 
cykelstien er lokalrådet kommet med supplerende forslag til linjeføring, ligesom der har været 
afholdt møder med lodsejere på strækningen. På den baggrund er der lavet supplerende 
undersøgelse af de foreslåede alternativer. Disse vil blive fremlagt på udvalgsmødet til 
beslutning om, de foreslåede ændringer skal tages til følge. For cykelstierne Daugård - 
Hedensted langs Daugårdvej er der flere muligheder for, hvordan de kan anlægges og 
placeres. De kan anlægges som enkelrettede stier i begge vejsider eller dobbeltrettede stier i 
den ene vejside. Hvor stierne placeres mest hensigtsmæssigt, afhænger af de fysiske forhold 
på stedet, tilslutning til det øvrige vej- og stinet og den økonomi, der kan bruges på anlægget. 

Kommunikation 

Der arbejdes videre med lokalrådene om detaljerne i projektet og lodsejerne kontaktes med 
henblik på dialog om køb af de nødvendige arealer til cykelsstierne. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter om linieføring og principper for anlægsarbejdet skal justeres 

Beslutning 

Anlæg justeres, således atlinieføring sker i den vestlige side af vejen. 
Der indhentes tillægspris for dobbeltrettet cykelsti på strækningenpå Vandværksvej til 
rundkørslen ved Juelsmindevejen. 
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Herefter genoptages sagen. 

Bilag 

 Principskitse cykelsti Daugårdvej 
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13.02.03-P35-2-18 

82. Orientering om årligt møde med vandværkerne 

Beslutningstema 

Udvalget afholder årlige dialogmøder med vandværkerne. 
  
Dagsorden til møde den. 7. maj, kl. 19.00, Daugaard Multicenter: 
  
1. Velkomst v/ Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik 
2. Vand til brand v/ Sydøstjyllands Brandvæsen 
3. Konsekvenser ved frakobling af storforbruger (Henrik Gränitz, Ølsted Vandværk) 
4. Pesticid status 
5. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – nye regler om pesticidfri drift i BNBO 
6. Indsatsplaner 
7. Vandråd/vandsamarbejder 
8. Kontrolprogrammer – opfølgning 
9. Kort Nyt (Målerkontrol, hjemmeside, hygiejnekursus mv.) 
10. Emner fra vandværkerne: 
- Tilbageløbsventiler – Lindved Vandværk 
- GDPR (persondataforordning) - Stenderup Vandværk 
11. Koordinationsforum for Vandforsyning i Hedensted Kommune (KOVA) 
12. Den gode historie – Del jeres erfaringer gode/dårlige - Fortæl!!! 
13. Eventuelt? 

Beslutning 

Til efterretning 
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00.15.10-A00-1-19 

83. Henvendelse fra Handicaprådet 

Beslutningstema 

Orientering om og drøftelse af henvendelse fra Handicaprådet. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet sender skrivelse til alle stående udvalg. 
  
Hensigten med skrivelsen er at rette udvalgenes opmærksomhed på, at Handicaprådet er et 
formelt nedsat råd, som er høringspart og sparringspartner i sager, som har betydning for 
handicappede. 
Der er naturligvis de åbenlyse sager, som omhandler handicappede borgere, men der er også 
en række sager, som i princippet omfatter alle borgere, herunder også handicappede. 
  
Handicaprådet opfordrer udvalgene til at tage en drøftelse af, hvordan udvalgene i højere grad 
husker at indtænke Handicaprådet i sagsbehandlingen. 
  
Handicaprådet ønsker en tilbagemelding fra udvalgenes drøftelse. 

Administrationen indstiller, 

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen fra Handicaprådet.  

Beslutning 

Udvalget vil have fokus på at inddrage Handicaprådet ved behandling af sager, der har 
betydning for rådets målgrupper. 

Bilag 

 Brev fra Handicaprådet.docx 
 Folder om Handicaprådet.pdf 
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00.00.00-A00-19-19 

84. Månedsopfølgning Marts måned 2019 

Beslutningstema 

Månedsopfølgning - Marts måned. Budget 2019 - Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i 
forhold til budgettet?  
  

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Ma ̊nedsopfølgning marts 2019 til Byra ̊d.pdf 
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00.22.04-A00-3-18 

85. 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 

Gudenåkomitéen inviterer til temamøde om klimatilpasning i Gudenådalen d. 21. juni 2019 kl. 
10.00-15.00. Se invitation i bilag 
Teknologirådet og Kystdirektoratet inviterer til workshop om Byerne og det stigende havvand, 
onsdag den 19. juni kl. 10.00-15.00 i København. Se invitation i bilag 
  

Administrationen indstiller, 

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

 

Beslutning 

Lars Poulsen og Lene Tingleff deltager i mødet den 21. juni 2019 

Bilag 

 Gudenåkomitéen inviterer til temamøde - Klimatilpasning i Gudenådalen 
 Invitation til workshop om Byerne og det stigende havvand 

  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
7. maj 2019 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
28 

 

00.01.00-P35-3-18 

86. Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Orientering om frilandsgrise ved Ulbækvej, se bilag (Sags ID 01.03.03-P19-217802-18) 
 Orientering om afslag på at nedlægge sø på matr. nr. 2s, Gesager Hedensted mod 

etablering af erstatningsnatur på matr. nr 2c, Gesager, Hedensted (Sags ID 01.05.08-
P19-20-16) 

 Orientering om As Hedegård - forsøg med fælles affaldssortering (Sags ID  07.00.00-
P20-1-18) 
Projektet er et forsøgsprojekt, der blandt andet skal undersøge forskellige 
tømmefrekvenser for fælles affaldsbeholdere til videre arbejde med kommunens 
affaldshåndtering. På baggrund af et par henvendelser fra området, er 
tømmefrekvensen på restaffaldsbeholderen nu øget fra hver tredje uge til hver uge, for 
at undgå at beholderen overfyldes. Hedensted Kommune igangsætter en 
affaldsanalyse, der skal afklare om overfyldningen af restaffaldsbeholderen skyldes, at 
sorteringen af de genanvendelige fraktioner (metal, glas, plast, pap, papir og 
madaffald) endnu ikke har taget fat i området, da kildesortering af især 
madaffaldsfraktionen fortsat er ny.  

  

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Bilag vedrørende frilandsgrise ved Ulbækhus 
 Dispensation til nedlæggelse af ca 1500 m2 stor sø og tilladelse til etablering af 2 gange 

1.pdf 
 Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet Kildealle.pdf 
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00.01.00-P35-2-18 

87. Eventuelt 

Beslutningstema 

Orientering om skovrejsning ved Ølsted 

Beslutning 

Til efterretning 
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Bilag 

 Oversigtskort 
 Kortbilag nr. 4, Lokalplan nr. 54 
 Foto af ejendommen 
 Facadeopstalt af carporte 
 Bilag 1 oversigtskort 
 Bilag 2 
 Bilag 3.  
 SV: Varrmeprojektforslag i Høring 
 Høringssvar fra Konstant Net.  
 forsalg ny ledningsføring oversigt.  
 Følgebrev havbrugskontrol 2019 
 Bilag 2_Referat fra workshop om havbrug 
 Bilag 3_Kontrolpunkter havbrugstilsyn 2019 
 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 1a Kort over Lindegårdsvej 7 
 Bilag 2 Indstillingsnotat 
 Bilag 3 - Indkomne bemærkninger med ansøgers og kommunens bemærkninger  
 Tilsynsberetning 2018 
 Bilag vedrørende kampagne forslag til miljøtilsynsindsats 2020 
 Fluer tilsynskampagne 2019 
 Beredskabsplan landbrug tilsynskampagne 2017 
 Bilag_Notat fra møde om genoptagelse af Grønt Råd d. 2. april 2019 
 Bilag_Forslag kommisorium Grønt Råd Hedensted Kommune 
 Principskitse cykelsti Daugårdvej 
 Brev fra Handicaprådet.docx 
 Folder om Handicaprådet.pdf 
 Ma ̊nedsopfølgning marts 2019 til Byra ̊d.pdf 
 Gudenåkomitéen inviterer til temamøde - Klimatilpasning i Gudenådalen 
 Invitation til workshop om Byerne og det stigende havvand 
 Bilag vedrørende frilandsgrise ved Ulbækhus 
 Dispensation til nedlæggelse af ca 1500 m2 stor sø og tilladelse til etablering af 2 gange 

1.pdf 
 Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet Kildealle.pdf 
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