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1.  Valg af formand og næstformand for Udvalget for Teknik 

Beslutningstema 

Der skal vælges formand og næstformand for Udvalget for Teknik. 

Økonomi 

Udgifter til vederlag mv., herunder aflønning af formand og næstformand, er indeholdt i 
budgettet. 

Historik 

På det konstituerede møde den 6. december blev den samlede konstitueringsaftale godkendt. 

Sagsfremstilling 

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse, § 22, stk. 1, vælger udvalgene selv deres 
formand. Udvalgsformand og næstformand skal derfor udpeges på det første udvalgsmøde. 

Kommunikation 

Beslutningen offentliggøres på hjemmesiden. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 318 af 28. marts 2017, § 22, stk. 1 

Ifølge konstitueringsaftalen indstilles det, 

at Lene Tingleff (liste V) vælges som formand og 

at Steen Christensen (liste A) vælges som næstformand 

Beslutning 

Godkendes. 
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2.   Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, 
nævn mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udpegning af kommunale repræsentanter til nedenstående nævnte råd, nævn mv. er 
uddelegeret til udvalget. 

Sagsfremstilling 

1. MOTAS, Modtagestation Danmark  
Jf. MOTAS' vedtægter skal der fra Hedensted Kommune udpeges et medlem og en 
suppleant blandt Byrådets medlemmer  

2. Energnist  
Ved en fejl blev der kun valgt en repræsentant til bestyrelsen for Energnist i forbindelse 
med konstitueringen. Der skulle også have været valgt en suppleant  

3. Gudenåkomiteen  
Ifølge vedtægter for Gudenåkomiteen kan der udpeges et medlem og en suppleant til 
komiteen blandt Byrådets medlemmer. Hvis der ikke vælges politiske deltagere, har 
Hedensted Kommune ingen plads i teknikersammenhæng 

4. Landvindingslaget Søkjær  
Jf. Søkjærs vedtægter skal Hedensted Kommune udpege 2 repræsentanter til 
Landvindingslagets bestyrelse  

5. Koordinationsforummet for Vandforsyning (KOVA) 
Koordinationsforummet, der blev nedsat første gang i 2007, drøfter de indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse, som kommunen skal udarbejde med interessenterne, som 
planerne vedrører, typisk vandværkerne og landbruget. Hele udvalget er automatisk 
medlemmer 

6. Vandoplandsstyregrupper 
Kommuner, der indgår i et vandopland, nedsætter efter fælles aftale en 
vandoplandsstyregruppe med repræsentanter fra alle kommuner. 
Vandoplandsstyregruppen skal varetage de overordnede projektinteresser i 
vandoplandet. Hedensted Kommune skal udpege et medlem til hver af følgende 4 
styregrupper: Horsens Fjord, Vejle Fjord, Lillebælt/Jylland og Randers Fjord  

7. Trafiksikkerhedsudvalg  

8. Grønt Råd 
Grønt Råd, der blev nedsat første gang i 2007, beskæftiger sig med generelle 
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spørgsmål om natur. Rådet består af repræsentanter fra forskellige interesse 
organisationer. Normalt holdes der et til to møder årligt. Udvalgets medlemmer er 
automatisk medlemmer 

9. Klima- & Energiråd 
Rådet er fælles med Udvalget for Fritid & Fællesskab. Rådet skal dannes for første gang 
i 2018 og vil herefter udarbejde på et kommisorium for det videre arbejde og øvrige 
bemanding af rådet. Der skal på mødet i Udvalget for Teknik foreslås en indstilling af 
formand til rådet og udpeges 1-2 medlemmer, se vedhæftede bilag. 

Kommunikation 

Der gives besked om, hvem der vælges, til de respektive råd, nævn mv. 

Lovgrundlag 

 Vedtægter for MOTAS 
 Vedtægter for Gudenåkomiteen 
 Vedtægter for Søkjær 
 Beslutninger fra tidligere tekniske udvalg 

  

Administrationen indstiller, 

at der udpeges et medlem og en suppleant til MOTAS 

at der udpeges en suppleant til Energnist 

at der udpeges et medlem og en suppleant til Gudenåkomiteen 

at der udpeges 2 repræsentanter til Landvindingslaget Søkjærs bestyrelse 

at hele udvalget indgår i Koordinationsforum for Vandforsyning 

at der udpeges et medlem til hver af vandoplandsstyregrupperne for Horsens Fjord, Vejle 
Fjord, Lillebælt/Jylland og Randers Fjord 

at der udpeges repræsentanter til Klima- & Energirådet 

at hele udvalget indgår i Grønt Råd 

Beslutning 

Godkendes således at: 
Steen Christensen for Motas og Ove Kjærskov Nielsen som suppleant 
Jeppe Mouritsen som suppleant for Energnist 
Lene Tingleff til Gudenåkomiteen og Jeppe Mouritsen som suppleant 
Lars Poulsen og Ove Kjærskov Nielsen til Søkjærs bestyrelse 
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Til vandoplande: 
Jeppe Mouritsen til Horsens og Vejle Fjord og Lillebælt/Jylland 
Lene Tingleff til Randers Fjord 
Trafiksikkerhedsudvalg nedlægges 
Lars Poulsen og Ove Kjærskov Nielsen til Klima- og Energiråd 

Bilag 

 Klima & Energiråd 
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00.22.04-A00-2-17 

3.  Fastsættelse af mødedatoer i 2018 - Foreninger m.fl.  

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til fastsættelse af datoer for møder med eksterne foreninger m.fl. i 2018. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Det har gennem flere år været kutyme, at Udvalget for Teknik afholder årlige møder med 
sommerhusforeningerne, vandværkerne, fjernvarmeværkerne og Landbrugsforum. 

Sagsfremstilling 

Såfremt mødestrukturen fastholdes i 2018, foreslås det, at møderne afholdes i forlængelse af 
de ordinære møder på følgende datoer: 
  

 Sommerhusforeningerne den 6. marts kl. 18.30 på Juelsminde Rådhus  
 Vandværkerne den 1. maj kl. 19.00 i Ørum/Daugård Multicenter 
 Fjernvarmeværkerne den 4. september kl. 17.00 på Uldum Rådhus  
 Landbrugsforum den 2. oktober kl. 17.00 på Uldum Rådhus 

Kommunikation 

Ovennævnte foreninger mv. samt Udvalget for Fritid & Fællesskab inviteres til møderne. 

Administrationen indstiller, 

at de foreslåede mødedatoer godkendes 

Beslutning 

Godkendes, idet møde med vandværkerne afholdes den 08.05.18. 
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06.00.05-P16-18-17 

4.  Endelig vedtagelse af tillæg 11 til spildevandsplan - 
ændring af kloakopland og bassinudvidelse i Hornsyld 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til vedtagelse af tillæg 11 til spildevandsplanen - ændring af kloakopland 
og udvidelse af bassin på Industrivænget i Hornsyld. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Teknik vedtog den 3. oktober 2017 at fremlægge forslag til tillæg 11 til 
spildevandsplanen i høring. Forslaget har i overensstemmelse hermed været fremlagt i 
offentlig høring fra den 6. oktober 2017 til den 1. december 2017. 

Sagsfremstilling 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslag til tillæg 11 til 
spildevandsplanen i høringsperioden. 

Kommunikation 

Det endeligt vedtagne tillæg til spildevandsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse. 

Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 jf. LBK nr. 966 af 23. juni 2017, § 32  
Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser mv. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 5 

Administrationen indstiller, 

at tillæg 11 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer. 

  

Beslutning 

Godkendes. 
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Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplan 
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01.02.00-P16-3-17 

5.  Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 for dagligvarebutik i 
Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte om lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende 
kommuneplantillæg nr. 31 skal vedtages endeligt. Byrådet skal samtidig tage stilling til de 
indkomne bemærkninger og ændringsforslag.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Forslagene blev vedtaget af Byrådet den 25. oktober 2017. 

Sagsfremstilling 

Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området ligger ud til Sneppevej i Løsning og 
har et samlet areal på ca. 4.480 m2. Lokalplanområdet anvendes i dag til center- og 
erhvervsområde.  
  
Det er lokalplanens formål at muliggøre en udvidelse af dagligvarebutikken i lokalplanområdet 
med et bruttoetageareal på op til 1.200 m2. Derudover er det en del af lokalplanens formål at 
sikre vejadgang til området fra Sneppevej. 
  
Kommuneplan 2013-2025 
Af retningslinjerne i Kommuneplan 2013-2025 fremgår det, at det er kommunens mål at skabe 
levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. Det er 
endvidere et mål, at alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så 
afhængigheden af bil nedbringes. 
  
Inden for den eksisterende bycenterafgrænsning er der i dag ikke mulighed for at etablere en 
butik af den størrelse, som der er ønske om, og der er derfor igangsat en planlægning, som 
skal udvide bycenterafgrænsningen, så denne udvikling muliggøres. 
  
For at sikre grundlaget for planlægningen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvori 
muligheden for at udvide bycenterafgrænsningen er vurderet. Der er alene tale om en fysisk 
udvidelse af bycenteret, da der er restrummelighed i det udlagte bruttoetageareal til 
butiksformål i bycenteret. 
  
På baggrund af kommuneplantillægget kan det konkluderes, at bycenterafgrænsningen for 
Løsning bycenter kan udvides, så dagligvarebutikken i planområdet kan udvides. 
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Lokalplanområdet er ifølge Hedensted Kommuneplan 2013 – 2025 beliggende i rammeområde 
5.B.54 og 5.C.01 og udlagt til boligområde og bycenter. 
  
Planforslagene har været i høring i perioden fra den 27. oktober 2017 til den 22. december 
2017.  
  
Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. 
  
Der er udarbejdet et notat over de enkelte bemærkninger og indsigelser – bilag 2. Som det 
fremgår af notatet drejer bemærkningerne og indsigelserne sig primært om,  

 at ændre bygningens udformning, indsendt af LM Huse A/S på vegne af Netto, dog 
holder de sig inden for det angivet byggefelt i lokalplanen, 

 at bygningshøjde ikke må overskride 8,5 meter, indsendt af Haderslev Stift. Hertil er 
der også en kommentar fra Menighedsrådet ved Løsning Kirke om, at de finder det 
mærkeligt, at kommuneplanrammen givet tilladelse til 10 meter, når Kirken ikke må 
bygge højere end 8,5 meter. Kommuneplantillæg nr. 31 giver mulighed for at bygge i 
10 meters højde, men lokalplan 1118 giver kun mulighed for 8,5 meters højde. 
Hverken lokalplan 1118 eller kommuneplantillæg nr. 31 omfatter Løsning kirke. 

  
De bemærkninger, der er kommet, giver ikke anledning til ændringer til planforslagene. 
  
Derudover er der mindre redaktionelle tilretninger.  

Kommunikation 

Planerne offentliggøres i henhold til planlovens §§ 30, 31. 

Lovgrundlag 

 Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2, §§ 30 
og 31 

 Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, §§ 23 
c, og 30 

Administrationen indstiller, 

at lokalplan 1118 vedtages endeligt uden ændringer 

at kommuneplantillæg nr. 31 vedtages endeligt uden ændringer 

Beslutning 

Anbefales endelig godkendt. 
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Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 2 - samlede bemærkninger 
 Bilag 3 - Forslag til lokalplan 1118 
 Bilag 4 - forslag til kommuneplantillæg nr. 31 
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05.02.05-P19-3-17 

6.  Navngivning af boligveje i Lille Dalby Bakker 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til et nyt vejnavn til den nye udstykning Lille Dalby Bakker samt ændring 
af vejnavn og husnummerering for eksisterende ejendomme på Lille Dalbyvej.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udstykning af grunde i område omfattet af Lokalplan 1104, Lille Dalby 
Bakker, har ejer anmodet om godkendelse af vejnavnet "Lille Dalby Bakker".  
  
Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, hvis det samme eller næsten enslydende vejnavn er 
fastsat for en anden navngiven vej inden for det pågældende postnummer eller allerede er 
fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 10 km.  
  
Vejnavnet Lille Dalby Bakker opfylder ovennævnte krav.  

Kommunikation 

Afgørelsen meddeles til forsyningsselskaber, Post Nord, Alarmcentral mv.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, LBK nr. 1080 af 5. september 2013, 
§ 3 
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr. 436 af 2. maj 2014, § 3 

Administrationen indstiller, 

at vejen navngives Lille Dalby Bakker. 

Beslutning 

Godkendt. 

Bilag 

 NYE husnumre  
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7.  Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til 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 

 Kursus for bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren, se vedlagte bilag 
 Teknik & Miljø 18 - KL's politiske konference på teknik- og miljøområdet - afholdes den 

12.-13. april på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus 

Administrationen indstiller, 

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

Beslutning 

Alle medlemmer ønsker at deltage i KL Topmøde den 12.-13. april. Der bestilles overnatning. 

Bilag 

 Kursus for bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren 
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00.22.04-A00-2-17 

8.  Præsentation af Udvalget for Tekniks områder 

Beslutningstema 

Der gives en orientering om Udvalget for Tekniks områder. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Der gives en overordnet orientering om de områder, som Udvalget for Teknik er ansvarlig for. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

at Udvalget drøfter hvilke områder, der ønskes belyst på kommende udvalgsmøder, 
herunder at der fra administrationens side er et særligt ønske om at drøfte de i 
budgetaftalen anførte anlæg til udførelse i 2018, se vedhæftede bilag 

at det drøftes, om der skal arrangeres besøg på nogle af institutionerne tilknyttet 
området 

Beslutning 

Der arrangeres en temadag for hele udvalget. 

Bilag 

 Budgetaftale 2018 
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00.00.00-A50-1-17 

9.  Orientering og opsamling fra månedsmøderne november 
2017 

Beslutningstema 

  
Orientering og opfølgning fra månedsmøderne November måned 

  

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

 Månedsopfølgning november 2017.pdf 

  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
9. januar 2018 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
18 
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10.  Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Kompetencefordeling vedrørende godkendelse af vandværkstakster (sagsid 13.02.03-S55-
1447034-07) 

 Afslag fra Vejdirektoratet vedrørende "Pulje til fremme af cyklisme 2018", se 
vedhæftede (sagsid 05.13.00-P20-8-17) 

 Tyveri fra genbrugsstationer (sagsid 07.04.20-K08-3-17) 

Beslutning 

Afslag om tilskud til cykelsti oversendes til udvalget for Politik, Koordinering og Økonomi. 

Bilag 

 Afslag Vejdirektoratet - Hedensted_Bjerre Stenderup.pdf 
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00.01.00-P35-4-17 

11.  Eventuelt 

Beslutning 

Ved næste møde orienteres om affald/vejninger. Ved samme møde gives en generel 
orientering om vandløb og øgede vandmængder. 
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12.  Ansøgning om nedrivning - Juelsminde 
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13.  Høring om justering af Natura 2000-områdegrænser 

Beslutningstema 

Tilbagemelding til Miljøstyrelsen vedrørende ændringer til Natura 2000-områdernes grænser. 
  
Genoptagelse af punkt nr. 163 fra december-mødet. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Det blev med Naturpakken fra maj 2016 aftalt at undersøge mulige justeringer af grænserne 
for de 252 udpegede Natura 2000-områder. Disse er udpeget efter EU´s fuglebeskyttelses- og 
habitatdirektiver, og rummer noget af den bedste natur i Danmark. Formålet med processen er 
at mindske både omdriftsarealer og bynære arealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af arter 
og naturtyper. Der kan både blive tale om at mindske arealerne og i mindre omfang udvide 
arealerne, hvis de væsentligt kan understøtte direktivernes formål. 
  
Hedensted Kommune modtog den 28. september 2017 forslag til justering af Natura 2000-
områdernes afgrænsning, som Miljøstyrelsen havde sendt i offentlig høring med svarfrist den 
3. januar 2018. Se bilag 1. Forslaget skal endeligt godkendes af EU Kommissionen. 
  
I Hedensted Kommune er udpeget helt eller delvist 5 eksisterende Natura 2000 områder, der 
hver især består af fuglebeskyttelsesområder og/eller habitatområder. I ændringsforslaget 
justeres grænser for fuglebeskyttelsesområder og habitatområder hver for sig. Det område, 
som er størst, angiver Natura 2000-områdets afgrænsning. 
   
Se Natura 2000-områderne på oversigtskortet bilag 2. 
  
Forud har der været en teknisk forhøring, hvor administrationen har gennemgået Natura 2000-
områderne med henblik på at udtage opdyrkede arealer og tilpasse afgrænsningen til naturlige 
skel jf. ”Overordnede retningslinjer for MST´s forslag til justeringer af Natura 2000-
områdegrænser”, vedhæftet som bilag 3. Forslag til tekniske tilretninger blev indberettet til 
Miljøstyrelsen.  
For alle Natura 2000-områderne gælder, at disse forslag stort set ikke er medtaget i forslaget 
til tilretninger fra Miljøstyrelsen. 
  
Ændringsforslaget fra Miljøstyrelsen er gennemgået i "Udkast til høringssvar fra Hedensted 
Kommune til forslag om justering af Natura 2000-områder" til Miljøstyrelsen, som er 
vedhæftet som bilag 4, med bemærkninger til de kriterier, der ligger til grund for 
Miljøstyrelsens forslag til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning. 
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Der er fremhævet følgende bemærkninger i høringssvaret: 
  

 Ad A.1 Fuglebeskyttelsesområdet i Natura 2000-området Uldum Kær, Tørring Kær og 
Ølholm Kær, hvor rørhøgen og isfuglen er på udpegningsgrundlaget, bør ikke 
reduceres på §3-beskyttede områder, hvor rørhøgen holder til i nærheden af og 
formodes at søge føde. Se figur 1 og 2 

  
  Ad A.2 §3-beskyttede arealer bør ikke udtages af habitatområdet i Natura 2000-

området Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær, da de i forvejen er beskyttede 
mod tilstandsændringer, og lodsejernes muligheder for at søge tilskud indskrænkes, 
da en række tilskudsordninger til pleje af græs- og naturarealer kun kan søges 
indenfor Natura 2000-områderne. Se figur 3 

  
 Ad B.1 Der kan udtages flere intensivt dyrkede marker fra habitatområdet i Natura 

2000-området. Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, se figur 4 
  

 Ad C.1 Uhensigtsmæssig grænsejustering midt gennem en sø i Natura 2000-området 
Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del, bør tilrettes, se 
figur 5. 

 
Administrationen indstiller 5. december 2017, pkt. 163: 
at udkast til høringssvar fra Hedensted Kommune til forslag om justering af Natura 2000-
områder fremsendes til Miljøstyrelsen 
 
Udvalget for Teknik, 5. december 2017, pkt. 163: 
Indstilling godkendt. 

Kommunikation 

Høringssvar sendes til Miljøstyrelsen 

Lovgrundlag 

Lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29. september 2016 om miljømål m.v. for internationale 
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) § 36, stk. 2, med de ændringer, der følger af § 38 i 
lov nr. 1715 af 27. december 2016. 

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Det oprindelige forslag til besvarelse er fortsat gældende med tilføjelse af, at intensiv dyrdede 
arealer bør udtages af Natura 2000. 
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Bilag 

 Høringsnotat 
 Bilag 1 Oversigtskort Natura 2000-områder 
 Overordnede retningslinjer for MST forslag til justering af Natura 2000 
 Bilag 4. Udkast til høringssvar til høringsforslag om justering af Natura 2000-områder 
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Bilag 

 Klima & Energiråd 
 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 2 - Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplan 
 Bilag 1 - Oversigtskort 
 Bilag 2 - samlede bemærkninger 
 Bilag 3 - Forslag til lokalplan 1118 
 Bilag 4 - forslag til kommuneplantillæg nr. 31 
 NYE husnumre 
 Kursus for bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren 
 Budgetaftale 2018 
 Månedsopfølgning november 2017.pdf 
 Afslag Vejdirektoratet - Hedensted_Bjerre Stenderup.pdf 
 Høringsnotat 
 Bilag 1 Oversigtskort Natura 2000-områder 
 Overordnede retningslinjer for MST forslag til justering af Natura 2000 
 Bilag 4. Udkast til høringssvar til høringsforslag om justering af Natura 2000-områder 
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