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01.02.05-P20-1-15 

131.        Lokalplanlægning - Bygherres Bidrag i 
Lokalplanprocessen 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til: 

- om "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" skal godkendes 

- om hvorvidt "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" skal behandles af Byrådet 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Bygherres bidrag i lokalplanprocessen blev drøftet på Udvalget for Tekniks møde den 5. maj 

2015. Det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til behandling på dette 

udvalgsmøde. 

Sagsfremstilling 

Som opfølgning på drøftelsen på forrige udvalgsmøde den 5. maj 2015, fremlægger 

administrationen hermed et forslag til "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen". 

  

Det vedhæftede materiale er udarbejdet i forbindelse med systematisering af 

lokalplanprocessen med det overordnede formål at udarbejde lokalplaner med den nødvendige 

faglige kvalitet i en samskabende og effektiv proces. Målet er at skabe et overblik over, 

hvordan administrationen beder om teknisk bistand til udarbejdelse af et lokalplanforslag, og 

hvor omfattende dette bidrag er. Samtidig er denne folder udarbejdet med det formål at give 

klare retningslinjer for bygherres bidrag til udarbejdelse af planerne. Herved sikres åbne 

processer og bedre muligheder for kommunens planlægning. Udgangspunktet er, at bygherre 

altid står for - også økonomisk - at levere et lokalplanforslag med tilhørende undersøgelser og 

redegørelser.  

  

Materialet uddyber: 

 på hvilket lovgrundlag administrationen beder om teknisk bidrag, 

 processen for udarbejdelsen af et lokalplanforslag, 
Se vedhæftede materiale. 

Kommunikation 

"Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" lægges på Hedensted Kommunes hjemmeside. 
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Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK. nr. 587 af 27. maj 2013, §13, stk. 3, 2. pkt. 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik godkender "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen". Det vil sige, 

at bygherre altid betaler for udabejdelsen af planforslaget samt tilhørende 

undersøgelser og redegørelser 

at Udvalget for Teknik beslutter, hvorvidt "Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen" skal 

behandles af Byrådet 

Beslutning 

Godkendes. Sagen sendes ikke til Byrådets behandling 

Bilag 

 Bilag 1_materiale20082015 

  

Bilag/Punkt_131_Bilag_1_Bilag_1_materiale20082015.pdf


 

Hedensted Kommune  

Udvalget for Teknik  

Mødedato:  

1. september 

2015 

Formand:  

Lene Tingleff 

Sidetal:  6 

 

01.02.05-P15-1-14 

132.        Principgodkendelse af lokalplan 1097 Østjyllands 
Privatskole 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1097 for 

Østjyllands Privatskole med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14, samt et 

spildevandsplantillæg. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet har 26. juni 2014 behandlet sagen om salg af Sanatorievej 1, 7140 Stouby. 

Sagsfremstilling 

Der anmodes om en principiel godkendelse af udarbejdelsen af lokalplan 1097, samt 

kommuneplantillæg nr. 14, for Sanatorievej 1, 7140 Stouby, markeret på bilag 1.  

  

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 6,6 ha, indeholdende den tidligere kostskole 

Kildebjerget, som i dag er omdannet til Østjyllands Privatskole. Skolen omfatter flere 

eksisterende bygninger, herunder den smukke hovedbygning opført i år 1902. 

  

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men der vil i forbindelse med 

lokalplanlægningen blive udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger arealet til 

undervisningsformål.  

  

I dialog med Østjyllands Privatskole er der blevet udarbejdet en disponeringsskitse af 

lokalplanområdet, som ses i bilag nr. 3. I disponeringen af arealet er der lagt vægt på at 

forbinde de eksisterende skolebygninger med nye lærerboliger og nye undervisningsfaciliteter 

via interne veje og stier. Herudover friholdes et areal mod øst for bebyggelse og udnyttes til 

rekreative faciliteter tilknyttet skolen.  

  

Lokalplanen vil blive udarbejdet efter følgende overordnede retningslinjer: 

  Lokalplanområdet disponeres efter principper vist på bilag 3  

 Lokalplanområdet forbliver i landzone, og lokalplanen udarbejdes med bonusvirkning  

 Lokalplanens anvendelse vil være undervisningsfaciliteter med 

overnatningsmuligheder  

 Lokalplanens østlige areal friholdes for bebyggelse og anvendes til rekreative formål i 

form af boldbaner m.v. 

 For lokalplanens område som helhed fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 

15  
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 En maksimal bygningshøjde på 8,5 m dog med mulighed for en maksimal 

bygningshøjde på 11 m i det vestlige areal i forbindelse med skolens hovedbygning 

 Hovedbygningen sikres bevaret i lokalplanen  

  

Kommuneplantillægget udarbejdes, så der gives mulighed for at gennemføre lokalplanen ud 

fra ovenstående principper. 

  

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse samt 

redegøres for planlægning inden for kystnærhedszonen. Herudover skal både en 

skovbyggelinje og landbrugspligten på arealet ophæves, samt redegøres for ny bebyggelse 

inden for værdifuldt landskab og landbrugsområde. 

Kommunikation 

Det er vurderet, at borgerdeltagelse ikke har været nødvendig inden principgodkendelsen. Den 

lovpligtige 8 ugers offentlig høring vurderes at være tilstrækkelig.  

Beslutningen meddeles ansøgeren.  

Lovgrundlag 

 Lokalplan udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/5/2013, § 13 stk. 2 

 Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/5/2013, § 23 c 

Administrationen indstiller, 

at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og 

spildevandplanstillæg i overensstemmelse med de ovenstående retningslinjer. 

Beslutning 

Godkendes 

Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 

 Bilag 4 - Deklaration 

 Bilag 3 - Projektbeskrivelse 
 Bilag 2 - Indstillingsnotat 

  

Bilag/Punkt_132_Bilag_1_Bilag_1__Oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_2_Bilag_4__Deklaration.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_3_Bilag_3__Projektbeskrivelse.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_4_Bilag_2__Indstillingsnotat.pdf
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01.02.05-P16-3-15 

133.        Principgodkendelse af lokalplan 1099 - JYSK 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling principperne for udarbejdelse af Lokalplan1099 for 

erhvervsområde ved Lars Larsens Vej (JYSK), samt udarbejdelse af kommuneplantillæg 16 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

JYSK har henvendt sig til Hedensted Kommune med et ønske om at udvide lageret mod øst på 

Lars Larsens Vej i Uldum. Udvidelsen består dels i et fjerde højlager betydeligt større end de 

tre andre, og delsforlængelse af den foranliggende aflange bygning. Byggeriet vil overskride 

afgrænsningen af den gældende lokalplan, hvorfor der skal udarbejdes en supplerende 

lokalplan for at understøtte byggeriet. 

  

Lokalplanen vil blive udarbejde efter følgende principper: 

  

 Lokalplanen medvirke til at muliggørelse JYSKs projekt som vist på vedhæftede bilag 

 Lokalplanen vil omfatte et trekantet areal langs Vestvejen 

  

Arealet der lokalplanlægges for er ikke omfattet af kommuneplanen hvorfor der skal udarbejde 

et tillæg (16) hertil. 

  

JYSK har d. 24.august 2015 afholdt orienteringsmøde med de nærmeste naboer. 

Lovgrundlag 

Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 

Administrationen indstiller, 

at forslag til Lokalplan 1099 med tilhørende kommuneplantillæg 16 udarbejdes efter 

ovenstående principper. 

Beslutning 

Godkendes 
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Bilag 

 Jord depot snit og plan.pdf 

 Billede 6 14000.jpg 

 Billede 5 14000.jpg 

 Billede 4 14000.jpg 

 Billede 3 14000.jpg 

 Billede 2 14000.jpg 
 Billede 1 14000.jpg 

  

Bilag/Punkt_133_Bilag_1_Jord_depot_snit_og_planpdf.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_2_Billede_6_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_3_Billede_5_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_4_Billede_4_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_5_Billede_3_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_6_Billede_2_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_7_Billede_1_14000jpg.pdf
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01.02.05-P16-7-14 

134.        Forslag til lokalplan 1095 for boligudstykning vest 
for Constantiavej, Hedensted 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1095 for boligområde vest for 

Constantiavej skal sendes i høring. Samtidigt skal Byrådet tage stilling til vedtagelse af 

afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Teknik godkendte den 11. august 2015 hovedprincipperne for udarbejdelse af 

planforslaget.   

Sagsfremstilling 

Lokalplanområdet er det sidste areal langs Constantiavejs vestre side, der bliver 

lokalplanlagt/bebygget. Det har været dyrket landbrugsjord. En del af lokalplanområdet er et § 

3 beskyttet engareal. Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 15 boliger på 

arealet, samt tilhørende rekreative arealer grundstørrelserne vil være 900 – 1100 m2. 

  

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanrammerne 5.B.28, der dækker boligområdet, 

og 5.R.21, der er et rekreativt område, der indeholder det § 3 belagte engområde. Lokalplanen 

er i overensstemmelsen med rammebestemmelserne. Stien langs Torup Bæk bliver forbundet 

over lokalplanens område. Der sker ikke ændringer i det beskyttede § 3 område.  

  

For øjeblikket er området udlagt som separatkloakeret område. Dette vil blive ændret til 

spildevandskloakeret område ved ændring af spildevandsplanen i foråret 2016. 

  

Det betyder, at overfladevand skal håndteres inden for lokalplanområdet. Det skal ske ved 

nedsivning på de enkelte grunde og på fællesområderne.  

  

Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det 

er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor 

udarbejdes der ikke en miljøvurdering. 

Kommunikation 

Lokalplan 1095 udfylder det sidste areal på Constantiavejs vestre side. Lokalplanen bliver af 

tilsvarende størrelse og karakter som de omkringliggende lokalplaner. Derfor anses det, at 
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kommunikation og borgerdeltagelse vil være fyldestgørende ved den lovmæssige 8 ugers 

høring efter vedtagelse af lokalplanforslaget. 

Lovgrundlag 

 Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 13 stk. 2 og § 

24 
 Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 

939 af 3/07/2013, § 3, stk. 2 

Administrationen indstiller, 

at forslag til lokalplan 1095 fremlægges i 8 ugers offentlig høring 

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres 

samtidig 

Beslutning 

Anbefales foreløbig godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 oversigtskort 

 Bilag 2 Indstillingsnotat LP-forslag 1095 

 Bilag 3 Lokalplanforslag 1095 Constantiavej 
 Miljøscreening - Lokalplan 1095 

  

Bilag/Punkt_134_Bilag_1_Bilag_1_oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_2_Bilag_2_Indstillingsnotat_LPforslag_1095.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_3_Bilag_3_Lokalplanforslag_1095_Constantiavej.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_4_Bilag_4_Miljoescreening__Lokalplan_1095.pdf
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01.02.05-P16-8-14 

135.        Endelig vedtagelse af lokalplan 1028 for 
boligudstykning ved Grønlund, Tørring 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til de i høringsperioden indkomne bemærkninger, og til den endelige 

vedtagelse af lokalplan 1028 for et boligområde ved Grønlund i Tørring samt projektet for 

kollektive varmeforsyningsanlæg.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger.  

Historik 

Udvalget for Fritid & Fællesskab godkendte den 1. september 2014 principperne for 

udarbejdelse af lokalplanforslaget. 

Den 27. maj 2015 besluttede byrådet at sende forslag til lokalplan 1028 i 8 ugers offentlig 

høring, samt varmeprojektforslag i høring.  

Sagsfremstilling 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hedensted Kommune om at byudvikle i 

Tørring samt skabe flere attraktive byggegrunde i byen. Arealet, som udgør ca. 3,6 ha, er ejet 

af kommunen og omfattet af kommuneplanramme 7.B.13, som er udlagt til blandet 

boligområde. Det fremgår for rammeområdet, at lokalplanlægning forudsætter håndtering af 

overfladevand. I lokalplanen er der 18 udstykninger fra 900 - 1399 m² pr. grund. Konceptet 

bag udstykningen er at arbejde med ålandskabet som reference. Efter principgodkendelsen i 

2014 blev der igangsat indledende jordbundsundersøgelser i lokalplanområdet. På baggrund af 

disse undersøgelser beskriver lokalplanen, at området separatkloakeres. 

  

Tørring Kraftvarmeværk har, efter opfordring fra Hedensted Kommune, fremsendt et 

projektforslag, der udlægger området til deres forsyningsområde. 

Kommunikation 

Den 6. august 2014 har Hedensted Kommune - By & Landskab - afholdt borgerdeltagelse med 

grundejerforeningerne og grundejere i naboområderne.   

Planen offentliggøres i henhold til planlovens §§ 30 og 31. 

Lovgrundlag 

Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31 
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Forslag til projekt for kollektive varmeforsyningsanlæg: Klima-, Energi- og 

bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om godkendelse af projekter for 

kollektive varmeforsyningsanlæg, § 3. 

Administrationen indstiller, 

- at lokalplan 1028 vedtages endeligt med følgende ændringer: 

 Side 12: § 9 Ubebyggede arealer 9.7 Der er udpeget et bevaringsværdigt egetræ ved 

stisystem, der forbinder de rekreative fællesarealer jf. kortbilag nr. 2 
 Side 17: kortbilag nr.2 egetræets placering markeres 
 Se side 12: § 11 Grundejerforeninger eller lignende. 11.2 Grundejerforeningen skal 

forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier og rekreative fællesarealer inden for 

lokalplanområdet, ….  
- at projektet for kollektive varmeforsyningsanlæg godkendes uden ændringer 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt med de foreslåede ændringer 

Bilag 

 1 kortbilag 

 Forslag til Lokalplan 1028 

 Tørring Kraftvarmeværk 

 Grundejerforeningen Overbygård - bemærkning 

 Grønlund 16 - bemærkninger 

 bemærkningsnotat 

 TEK Indstillingsnotat 

  

Bilag/Punkt_135_Bilag_1_1_kortbilag.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_2_3_Forslag_til_Lokalplan_1028.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_3_5_Toerring_Kraftvarmevaerk.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_4_Grundejerforeningen_Overbygaard__bemaerkning.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_5_Groenlund_16__bemaerkninger.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_6_bemaerkningsnotat.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_7_TEK_Indstillingsnotat.pdf
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01.02.05-P16-9-14 

136.        Endelig vedtagelse af lokalplan 1088 for et 
boligområde ved Viborgvej i Tørring og endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg nr. 9 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring og 

Kommuneplantillæg nr. 9 og varmeprojekt skal endelig vedtages.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Den 3. marts 2015 godkendte Udvalg for Teknik at igangsætte udarbejdelsen af forslag til 

lokalplan 1088 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Udvalg for Teknik besluttede herudover 

at igangsætte jordbundsundersøgelser inden for lokalplanområdet. 

  

Den 27. maj besluttede Hedensted Byråd at sende forslag til lokalplan 1088 og 

kommuneplantillæg nr. 9 i 8 ugers offentlig høring.  

Sagsfremstilling 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hedensted Kommune om at byudvikle i 

Tørring samt skabe flere attraktive byggegrunde i byen. Arealet, som udgør ca. 9,7 ha, er ejet 

af kommunen. I forslaget er der ca. 45 udstykninger fra 900 - 1399 m² pr. grund. Der er i 

udarbejdelsen af forslaget til lokalplan 1088 lagt vægt på at skabe attraktive grønne arealer, 

som hver især har deres unikke karakter, samt taget højde for naboerne til lokalplanområdets 

ønsker og ideer. På baggrund af jordbundsundersøgelser fastsætter lokalplanen, at området 

separatkloakeres. 

  

Størstedelen af lokalplanområdet omfattet af kommuneplanramme nr. 7.B.16, som udlægger 

arealet til åben-lav boligområde i 2 etager, med en maksimum bebyggelsesprocent på 30. 

Igennem kommuneplantillæg nr. 9, ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 7.B.16, så 

den omfatter hele matr. nr. 12y, Tørring by, Tørring. Cirka 2,8 ha af lokalplanområdet er 

omfattet af Hedensted Kommuneplans arealudlæg til skovrejsning. Igennem 

kommuneplantillæg nr. 9 ændres dette arealudlæg, så det giver mulighed for at udnytte det i 

kommuneplanramme 7.B.16 udlagte areal til boligområde. 

  

Tørring Kraftvarmeværk har, efter opfordring fra Hedensted Kommune, fremsendt et 

projektforslag, der udlægger området til deres forsyningsområde. 

  

Lokalplanens formål er at sikre: 
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 Byrådets beslutning af den 30. april 2014 om at købe ejendommen Follerupgård på 

Viborgvej 44, Tørring, med henblik på udstykning til boliger 

 At skabe mulighed for at der kan opføres åben-lav bolig bebyggelse inden for 

lokalplanområdet 
 At sikre eksisterende stiforbindelser videreføres inden for lokalplanområdet. 
  

Lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring er udarbejdet ud fra følgende 

principper: 

 Området overgår til byzone 
 Området må kun anvendes til boligformål med tilhørende rekreative arealer 
 Der udstykkes ca. 45 parcelhusgrunde 
 Der sikres rekreative arealer 
 Bebyggelsesprocent på maksimum 30 
 Maksimalt 2 etager og med maksimal højde på 8.5 m 
 Lokalplanen stiller krav til boligernes arkitektoniske udtryk 
 Området skal forsynes med kollektiv varme med tilslutningspligt 
 At der pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i lokalplanen 

  

 Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene. Høringssvaret medfører 

ikke ændringer i lokalplanen.  

Kommunikation 

Den 15. januar 2015 blev der afholdt et orienteringsmøde med naboerne til lokalplanområdet. 

I den forbindelse ønskede naboerne, at lokalplanen skulle indeholde flere rekreative områder, 

f.eks. med en sø og lidt skov. Herudover var de meget bekymrede for, om Sikavej blev 

gennemgående ud til Viborgvej, da den så vil kunne bruges som smutvej. 

Disse ønsker er blevet indarbejdet i lokalplan 1088. 

Lovgrundlag 

 Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31 
 Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, §§ 23 c, og 

30 
 Projekt for kollektive varmeforsyningsanlæg: Klima-, Energi- og Bygningsministeriets 

bekendtgørelse nr. 566 af 02/06/2014 om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg, § 3. 

Administrationen indstiller, 

at lokalplan 1088 vedtages endeligt uden ændringer 

at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer 

at projektet for kollektive varmeforsyningsanlæg godkendes uden ændringer 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt 
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Bilag 

 Bilag 1 - oversigtskort 

 Bilag 3 - Høringssvar til Hedensted kommune - lokalplan 1088 

 Forslag til kommuneplantillæg nr 9 - sendes i høring 

 Forslag til lokalplan 1088 - sendes i høring 

 090315 - Projektforslag, lokalplan 1088.pdf 

 Bilag 2 - indstillingsnotat 

  

Bilag/Punkt_136_Bilag_1_Bilag_1__oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_2_Bilag_3__Hoeringssvar_til_Hedensted_kommune__lokalplan_1088.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_3_Forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_9__sendes_i_hoering.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_4_Forslag_til_lokalplan_1088__sendes_i_hoering.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_5_090315__Projektforslag_lokalplan_1088pdf.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_6_Bilag_2__indstillingsnotat.pdf
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01.02.15-P19-1-11 

137.        Endelig vedtagelse af lokalplan 1093 for et 
erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1093 - erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted - 

og det tilhørende tillæg nr. 27 til spildevandsplanen skal vedtages.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Den 3. marts 2015 godkendte Udvalget for Teknik, at der kunne lokalplanlægges for en 

udvidelse af områdets erhvervsbebyggelse ifølge de på udvalgsmødet forelagte principper for 

den kommende lokalplanlægning. 

  

Den 27. maj 2015 godkendte Hedensted Byråd, at forslag til lokalplan 1093 og tillæg nr. 27. til 

spildevandsplanen blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 3. juni til den 29. 

juli 2015.  

Sagsfremstilling 

Lokalplan 1093 og tillæg nr. 27 til spildevandsplanen skal muliggøre en udvidelse af 

eksisterende erhvervsbebyggelse ved Reprovej i Hedensted med udnyttelsesgrad på maksimalt 

50, og bebyggelse i 2 etager og 12 m højde. To naboer mod sydøst har blandt andet gjort 

indsigelse mod, at erhvervsbebyggelse i op til 12 m højde kan opføres nærmere deres 

ejendomme end hidtil og på grund af støjgener fra virksomheden. Det vurderes, at indtrykket 

af ny erhvervsbebyggelse tættere på disse ejendomme ikke vil blive væsentlig anderledes end 

i dag, da lokalplanen sikrer beplantningsbælter mod øst og syd. Det foreslås, at lokalplanen 

suppleres med muligheden for at etablere fysisk støjafskærmning inden for virksomhedens 

beplantning mod øst og syd, dersom målinger eller beregninger betyder, at kommunens 

miljøtilsyn stiller krav om det. Det foreslås desuden, at planens redegørelse suppleres med 

oplysninger om miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for forskellige områdekategorier og 

tidsperioder. Bygherren er blevet orienteret om indsigelserne og har i den anledning selv 

foretaget en vurdering af støjen på virksomhedens udearealer. Han har telefonisk meddelt, at 

han umiddelbart vil iværksætte nogle tiltag med henblik på at nedbringe virksomhedsstøjen 

udendørs og at han er tilfreds med muligheden for at etablere fysisk støjafskærmning mod syd 

og øst, hvis det viser sig nødvendigt. Der henvises til bilag 2 - 4 til dagsordnen for nærmere 

detaljer.  
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Kommunikation 

Planforslagene har været fremlagt i 8 uger i henhold til planlovens § 24-26 i og 

spildevandsbekendtgørelsens § 6. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering blev 

bekendtgjort 3. juni 2015 med en klagevejledning og er ikke blevet påklaget inden for 

klagefristen på 4 uger. 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013), § 13, stk. 2 og § 24. 

Tillæg til spildevandsplanen: Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 879 af 26/06/2010) § 32. 

  

Administrationen indstiller, 

at lokalplan 1093 vedtages med det ovenfor beskrevne supplement, og 

at forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen vedtages uændret. 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 - Kort til lokalplan 1093 og spildevandstillæg nr. 27 

 Bilag 2 - indstillingsnotat 

 Bilag 3 - Indsigelsesnotat 

 Bilag 4 - indsigelser mod forslag til lokalplan 1093 

 Bilag 5 - forslag til lokalplan 1093 
 Bilag 6 - forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen 

  

Bilag/Punkt_137_Bilag_1_Bilag_1__Kort_til_lokalplan_1093_og_spildevandstillaeg_nr_27.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_2_Bilag_2__indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_3_Bilag_3__Indsigelsesnotat.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_4_Bilag_4__indsigelser_mod_forslag_til_lokalplan_1093.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_5_Bilag_5__forslag_til_lokalplan_1093.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_6_Bilag_6__forslag_til_tillaeg_nr_27_til_spildevandsplanen.pdf
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02.34.02-P19-109-15 

138.        Principgodkendelse - Etablering af natcafé 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der kan meddeles principiel tilladelse til etablering 

af natcafé på en del af ejendommen Vesterbrogade 5, 8722 Hedensted. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

Hedensted kommune har den 11. marts 2015 modtaget forespørgsel på muligheden for at 

etablere en natcafé på en del af ejendommen Vesterbrogade 5, 8722 Hedensted. Ansøger har 

spurgt til muligheden for at få en alkoholbevilling til at holde åbent til kl. 05.00 fredag og 

lørdag. 

  

Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanrammeområde 5.C.02, Bycenter. Der er 

ingen begrænsninger i rammeområdet i forhold til etablering af natcafé på ejendommen. Ud 

over kommuneplanrammen er ejendommen beliggende i lokalplanområde 175, der er vedtaget 

i 2004. Lokalplanen giver mulighed for at etablere faciliteter til service, butik, klinik samt 

kulturelle formål. Støj fra caféen reguleres efter Miljøstyrelsens regler for ekstern støj fra 

virksomheder. 

  

Ansøgningen har været sendt i høring til de omkringboende. Den 21. juli blev der modtaget en 

samlet indsigelse fra forretninger og naboer på Vesterbrogade og Stationsvej. Indsigelserne 

går på bekymring om udendørsservering og musik samt åbningstider. Der er en bekymring for, 

om beboerne i området vil blive forstyrret sent om natten, når gæsterne skal hjem eller videre 

til Horsens/Vejle. Omkring musikken, så går bekymringen på, om det vil være inden for hele 

åbningstiden, der skal være musik, og om der vil blive tale om udendørs arrangementer. 

   

Generelt så ser indsigerne positivt på fornyelsen af bygningen men ønsker, at åbningstiden 

skal reduceres - eventuelt til kl. 24.00 samt at udendørs arrangementer, med musik eller 

andet, ikke tillades. 

  

De nævnte indsigelser har siden været sendt til ansøger i partshøring, hvor ansøger fastholder 

ønsket om åbningstid til kl. 05.00. Ansøger uddyber også i deres kommentarer, at der ikke vil 

være udendørs servering/aktivitet mod Vestergade, at der udover indgangsdøren ikke vil være 

vinduer eller døre, der vender ud mod Vesterbrogade eller Stationsvej, og at det andet lejemål 

i bygningen vil danne støjdæmpning mod Vesterbrogade og Stationsvej. 

  

Det er administrationens opfattelse, at etablering af en natcafé i den nævnte ejendom vil være 

naturlig. Ejendommen er beliggende i et bycenter, hvor man med rette kan forvente etablering 
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af den type faciliteter og aktiviteter. Den opdeling, der er foretaget i bygningen, vil være med 

til at give en fornuftig afskærmning i forhold til støj mod de øvrige ejendomme i området. På 

samme vis er der taget stilling til indgangspartiet, hvor adgangen sker gennem en 

mellemgang, der vil begrænse støjen fra caféen ud til Vesterbrogade og til udeareal for rygere, 

der placeres inde i gården mod banken, der ikke har nogen åbninger til den side. 

  

Da der blandt andet skal serveres alkohol i caféen, vil der også skulle indhentes tilladelse fra 

bevillingsnævnet. 

Kommunikation 

Ansøger skal have besked om beslutningen. 

De høringsberettigede skal orienteres om den afgørelse, der træffes. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr 1185 af 14/10/2010, § 2, stk. 1, pkt. c 

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr 433 af 22/04/2014, § 19, stk. 1 

Administrationen indstiller, 

at der meddeles principiel godkendelse til det ansøgte under forudsætning af, at der kan 

opnås tilladelse fra bevillingsnævnet. 

Beslutning 

Godkendes 

Bilag 

 Bilag 1 - Oversigtskort 

 Bilag 2 - Indstillingsnotat 

 Bilag 3 - Forespørgsel fra E-BOLIG AS 

 Bilag 4 - Brev modtaget vedr. Natcafé 

 Bilag 5 - Plan for opdeling af bygningen 

 Bilag 6 - Brev modtaget fra naboer vedr. Natcafé 

 Bilag 7 - Mail med partshøringssvar 

  

Bilag/Punkt_138_Bilag_1_Bilag_1__Oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_2_Bilag_2__Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_3_Bilag_3__Forespoergsel_fra_EBOLIG_AS.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_4_Bilag_4__Brev_modtaget_vedr_Natcafé.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_5_Bilag_5__Plan_for_opdeling_af_bygningen.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_6_Bilag_6__Brev_modtaget_fra_naboer_vedr_Natcafé.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_7_Bilag_7__Mail_med_partshoeringssvar.pdf
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01.03.03-P19-86-15 

139.        Landzonesag på Troldhøjvej ved Soleskov 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til et udhus på 305 

m2. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

Der ansøges om landzonetilladelse til eksisterende udhus på 305 m2 på matr. nr. 9a Soleskov 

By, Ø. Snede med adressen Troldhøjvej 21, 8722 Hedensted. Ejendommen ligger i landzone. 

Se Bilag 1. 

  

Udhuset/laden blev bygget i slutningen af 2008, og fungerer som lade til opbevaring af hø, 

halm og foder til ejendommens 10 ponyer. Facaderne er opført i rødt tegl og metalplader samt 

med grå eternit på taget. Bygningens højde er 6,3 m. Se tegninger på bilag 3. 

  

Ejendommen er 15000 m2, og er ikke omfattet af landbrugspligt. Laden er derfor ikke en 

driftsbygning men et udhus. Ifølge BBR er der på ejendommen en bolig på 249 m2 fra 1860, et 

udhus på 105 m2 fra 1933, et udhus/maskinhus på 420 m2 fra 1987 samt en erhvervsbygning 

på 364 m2 fra 2001. Det samlede antal m2 udhusareal er 525 m2. Med det ansøgte udhus/lade 

vil det samlede udhusareal blive 830 m2. Udhusarealet overstiger de 100 m2 udhusareal, 

hvilket strider mod praksis med mindre, der er helt særlige omstændigheder. Se afsnittet 

lovgrundlag.  

  

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1.  

  

I landzonesager er Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) 2. instans. Det betyder, at NMKN i 

landzonesager udsteder landzonetilladelser eller afslag i forbindelse med stillingtagen til 

landzoneklagesagerne. Det følger af forvaltningsretten, at 1. instansmyndigheden ikke må 

træffe afgørelser, der er i strid med 2. instansens praksis.  
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Det følger af NMKN's praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og 

derover, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Eksisterende udhusbe-

byggelse på ejendommen fratrækkes de 100 m². 

  

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der går ud 

over dette, behandles i Udvalget for Teknik. 

Beslutning 

Godkendes, idet bygningen er i harmoni med den øvrige bygningsmasse og falder naturligt ind 

i landskabet 

Bilag 

 Bilag 1 - kort 

 bilag 2 - indstillingsnotat 
 bilag 3 - tegninger 

  

Bilag/Punkt_139_Bilag_1_Bilag_1__kort.pdf
Bilag/Punkt_139_Bilag_2_bilag_2__indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_139_Bilag_3_bilag_3__tegninger.pdf
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01.02.03-P20-1-14 

140.        Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for 
Juelsminde 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til at vedtage Risikostyringsplan for Juelsminde endeligt. 

Økonomi 

De i planen medtagede anlægsprojekter indgår i budgetforhandlingerne for 2016 med en 

beløbsramme på 600.000 kr. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Opfølgning på planen, herunder oprettelse af digelag, vil betyde, at der vil skulle bruges 

ressourcer i planperioden. 

Historik 

Udvalget for Teknik besluttede den 2. september kommunikationsmetode og bl.a. inddragelse 

af samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til en risikostyringsplan for 

Juelsminde.  

  

Byrådet besluttede i december 2014 at sende forslag til Risikostyringsplan for Juelsminde i 

offentlig høring. 

  

Udvalget for Teknik besluttede den 2. juni 2015 at indarbejde en samlet beløbsramme på 

550.000 kr. i anlægsbudgettet for 2016 med baggrund i en mere konkret projektering af 

projekter, som vil kunne højtvandsikre dele af byen til kote 1,80 m. 

Sagsfremstilling 

I høringsperioden er der blevet afholdt et borgermøde, hvor forslaget blev fremlagt og drøftet 

med repræsentanter for Byrådet og kommunens administration. De fremmødte blev opfordret 

til at indsende eventuelle bemærkninger skriftligt.  

  

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar. Disse er beskrevet i Bilag 2. De indkomne 

høringssvar giver ikke anledning til ændringer i forslaget til Risikostyringsplanen for 

Juelsminde, jf. administrationens vurderinger af de enkelte høringssvar. De modtagne 

høringssvar er vedhæftet som Bilag 3. 

  

I risikostyringsplanen arbejdes der med at finde den fremtidige ydre sikring af Juelsminde, og 

hvordan digelaget skal opbygges er en af de beskrevne handlinger i Risikostyringsplanen. I 

forbindelse hermed vil der være behov for at samarbejde med borgere i områder, der i dag 
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ligger inden for den fremkomne sikring, og borgere i områder, der ligger udenfor, som har 

ønske om at blive inddraget. Samarbejde med både Fællesforeningen Juelsminde Bugt, 

Juelsminde Marina og Landvindingslaget Søkjær er en del af denne arbejdsproces. 

Kommunikation 

I perioden fra den 12. januar 2015 til den 13. juli 2015 har forslaget Risikostyringsplan for 

Juelsminde været i høring. Der blev den 25. juni 2015 afholdt borgermøde med deltagelse af 

repræsentanter fra Udvalget for Teknik. 

Vedtagelsen af Risikostyringsplanen for Juelsminde annonceres på Hedensted Kommunes 

hjemmeside og i Hedensted Avis, og der sendes svar til afsendere af høringssvar. 

Lovgrundlag 

§6 i lovbekendtgørelse nr. 950 af 3/7/2013 om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik anbefaler, at Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde vedtages 

uden ændringer. 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 - oversigtskort 

 Bilag 2 - Høringsnotat 

 Bilag 3 - Indkomne høringssvar 
 Bilag 4 - Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde 

  

Bilag/Punkt_140_Bilag_1_Bilag_1__oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_140_Bilag_2_Bilag_2__Hoeringsnotat.pdf
Bilag/Punkt_140_Bilag_3_Bilag_3__Indkomne_hoeringssvar.pdf
Bilag/Punkt_140_Bilag_4_Bilag_4__Forslag_til_Risikostyringsplan_2015_for_Juelsminde.pdf
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06.00.00-P20-2-13 

141.        Forslag til Spildevandsplan for Hedensted 
Kommune 2015-2020 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 og 

den ledsagende screening for miljøvurdering. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Politisk koordination og Økonomi besluttede på udvalgsmødet den 16. juni 2014, 

at: 

 Godkende et ideoplæg til den fremtidige spildevandsplan, der lagde vægt på 

overensstemmelse med Kommuneplan 2013, udfyldning af huller i datagrundlaget og 

opfyldelse af den dengang kommende vandplan. Derudover skulle den nye plan 

fremstå brugervenlig og fleksibel i tids- og investeringsplaner 
 Forslag til spildevandsplanen forelægges Udvalget for Teknik, inden den sendes i 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi og Byråd 
 Planen skal tage udgangspunkt i den da gældende takst. Derudover skulle det 

undersøges hvilke projekter og aktiviteter, der eventuelt kunne strækkes 

tidsmæssigt i indførslen. 
  

Udvalget for Teknik besluttede på Udvalgsmødet den 2. september 2014 at følge den 

fremlagte projektplan som indebar, at: 

 Projekterne omkring de regnvandsbetingede udløb i henholdsvis Rask Mølle, Uldum 

og Torup Bæk i Hedensted skulle indarbejdes i spildevandsplanen. Disse projekter 

havde alle baggrund i den dengang kommende vandplan 
 Følgende projekter skulle indarbejdes i den kommende spildevandsplan: As Vig med 

hygiejne- og indsivningsproblemer og Vestergade i Løsning, der som følge af et 

gammelt ledningssystem har rotte- og driftsproblemer  
 Administrationen skulle arbejde på at undersøge sammenfald mellem borgeres 

ønsker og muligheden for at udtræde af et planlagt kloakeret område.  

Sagsfremstilling 

Med baggrund i de beslutninger, der er truffet i juni og september 2014, er der udarbejdet et 

forslag til en spildevandsplan i samarbejde med Hedensted Spildevand. 

  

Forslaget til spildevandsplanen er udarbejdet som en dynamisk plan og er digital både i tekst 

og kort. I forslaget er der indarbejdet de vedtagne vandplaner, og den er samtidig tilpassset 

kommuneplanen. I forbindelse med gennemgang af det eksisterende plangrundlag har der 
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været behov for at lave berigtigelser, ligesom der er tilføjet de private fællesanlæg, som er 

blevet etableret siden vedtagelsen af den nugældende plan.  

  

Investeringsplanen i forslag til spildevandsplan er i overenstemmelse med beslutningerne 

truffet i juni og september 2014.  Der er i overenstemmelse med investeringsplanen medtaget 

kloakseparering af Uldum i forslaget. Kloakseparering i Uldum er en indsats i forhold til 

opfyldelse af statslige miljømål i Uldum Lilleå. 

Kloakseparering af Horsensvej er med i investeringsdelen i forslaget, men er ikke medtaget i 

kortdelen. Projektet omkring Horsensvej er ikke er endeligt projekteret og forventes at blive 

inddraget på et senere tidspunkt, hvor projektet vil blive fremlagt til beslutning.  

  

Der er i forslaget medtaget uddybninger og skærpninger for at imødekomme 

klimaforandringerne. Der er eksempelvis indskrevet en klimafaktor på 1,3 (1,2 i sidste plan) 

med baggrund i spildevandskomiteens anbefalinger samtidig med, at der er lavet uddybninger 

i forhold til befæstelse. 

  

Miljøvurdering 

Der er foretaget screening efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at indvirkningerne 

ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen og den tilhørende 

screening kan ses i bilag 2. 

  

Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 kan ses online på adressen: 

http://hedensted.cowi.webhouse.dk/dk/spildevandsplan/indledning/indledning.htm 

Kommunikation 

Forslag til spildevandsplan 2015-2020 skal efter godkendelse i Byrådet fremlægges til 

gennemsyn i 8 uger inden endelig vedtagelse.  

De ejendomme, hvor der er sket en ændring af kloakeringstypen på grund af berigtigelse, vil 

få individuel besked.  

De ejendomme, der skal have kloaksepareret som følge af kloaksepareringen i Uldum, vil få 

individuel besked. 

De matrikler, hvor der er planlagt at placere et regnvandsbassin i forbindelse med 

kloaksepareringen i Uldum, vil få individuel besked. 

De ejendomme, hvor der er en betydelig ændring på deres matrikel, vil få individuel besked. 

Dette gælder både, hvis planen betyder ændringer i en planlagt kloakeringstype, angivelse af 

stuehuskloakering m.m. og inddragelse i nye planlagte kloakerede områder. 

Efter høring og endelig vedtagelse i Byrådet skal beslutningen offentliggøres på kommunens 

hjemmeside.  

Spildevandsplanen træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse. 
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Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, §32 og §58 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, i lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, 

§4 

Administrationen indstiller, 

at forslag til spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 fremlægges i 8 ugers 

offentlig høring, og 

at afgørelsen om ikke at miljøvurdere spildevandsplanforslaget offentliggøres samtidig. 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt 

Bilag 

 Bilag 2- afgørelse om miljøvurdering og tilhørende screening 

 Bilag 1 - Indstillingsnotat 

  

Bilag/Punkt_141_Bilag_1_Bilag_2_afgoerelse_om_miljoevurdering_og_tilhoerende_screening.pdf
Bilag/Punkt_141_Bilag_2_Bilag_1___Indstillingsnotat.pdf
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13.03.01-P19-3-15 

142.        Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 
udskiftning af fliskedel mv. hos Uldum Varmeværk 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til, om projektforslag vedrørende udskiftning af en fliskedel hos 

Uldum Varmeværk og etablering af en akkumuleringstank skal godkendes.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger.  

Historik 

Sagen har i juni 2015 været behandlet politisk i forbindelse med sagens udsendelse i høring. 

Sagsfremstilling 

Uldum Varmeværk har ansøgt om lov til at udskifte den ene af deres fliskedler med en 

tilsvarende ny og samtidig etablere en akkkumuleringstank. Godkendelse af projektforslaget 

kræver forudgående høring hos berørte parter. Administration har ikke modtaget 

bemærkninger til forslaget.  

  

Forud for projektets gennemførelse kræves en dispensation for lokalplanens bestemmelser om 

bygningshøjde. Administrationen vurderer efter at have holdt møde med ansøger, at de 

nødvendige dispensationer kan meddeles. Dispensationerne vil på et senere tidspunkt blive 

behandlet selvstændigt i forbindelse med, at der skal udstedes en byggetilladelse.  

  

Byrådet skal beslutte, om projektforslaget skal godkendes. Administrationen anbefaler, at 

ansøgningen imødekommes, da den er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske 

mål.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles berørte parter.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse nr. 566 af 02. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg, § 3.  
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Administrationen indstiller, 

at projektforslaget indstilles godkendes. 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt 

Bilag 

 Bilag 1 kortbilag til dagsorden 

 Bilag 2 Indstillingsnotat godkendelse udskift af fliskedel Uldum varmeværk. 
 Bilag 3 Samlet projektansøgning incl bilag 

  

Bilag/Punkt_142_Bilag_1_Bilag_1_kortbilag_til_dagsorden.pdf
Bilag/Punkt_142_Bilag_2_Bilag_2_Indstillingsnotat_godkendelse_udskift_af_fliskedel_Uldum_varmevaerk.pdf
Bilag/Punkt_142_Bilag_3_Bilag_3_Samlet_projektansoegning_incl_bilag.pdf
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09.00.06-P15-1-15 

143.        Endelig vedtagelse af vandhandleplan 2009-2015 

Beslutningstema 

Revideret forslag til Vandhandleplan for 2009-15 foreslås vedtaget efter offentlig høring. 

Økonomi 

Indsats efter Vandhandleplanen finansieres som udgangspunkt af staten. 

Historik 

Byrådet vedtog den 31. oktober 2012 Vandhandleplanen for 2009-15.  

Den 14. januar 2013 blev Teknik- & Miljøudvalget orienteret om, at Vandhandleplanen er 

ugyldig som konsekvens af, at de statslige vandplaner var blevet kendt ugyldige.  

De nye vandplanerne blev offentliggjort den 30. oktober 2014.  

Udvalget for Teknik besluttede den 3. februar 2015, at administrationen udarbejder et forslag 

til vandhandleplan omfattende vandløbsindsatsen med udgangspunkt i den tidligere vedtagne 

vandhandleplan. Udvalget for Teknik anbefalede den 14. april 2015 Udvalget for politisk 

Koordination og Byrådet, at forslaget til Vandhandleplan udsendes i 8 ugers offentlig høring fra 

13. maj 2015. Byrådet vedtog den 29. april 2015 dette. 

  

Sagsfremstilling 

Med de statslige vandplaner for perioden 2009-15 følger forpligtelsen til at udarbejde en 

kommunal vandhandleplan. Vandhandleplanen skal udmønte indsatserne i de statslige 

vandplaner frem til udgangen af 2015 og vedtages inden 30. oktober 2015. Vandhandleplanen 

får således gyldighed i få måneder. 

  

Forslaget til Vandhandleplan 2009 – 2015 var i offentlig høring i perioden 13. maj til 7. juli 

2015. Kommunen har modtaget 2 høringssvar dels fra Horsens Museum og dels fra 

Miljøministeriet, Naturstyrelsen.  

  

Horsens Museum opfordrer Hedensted Kommune til at indføje et afsnit i vandhandleplanen og 

beskrive, hvordan de kulturhistoriske og arkæologiske interesser er inddraget og fortsat 

ønskes inddraget. Ønsket foreslås imødekommet. 

  

Naturstyrelsen anmoder kommunen om at rette en række forhold inden endelig vedtagelse af 

forslaget til Vandhandleplan. Naturstyrelsen foreslår, at beskrivelsen af vådområdeprojekter 

præciseres, og suppleres med en orientering om de projekter, der er i gang. Administrationen 

har drøftet bemærkningerne med Naturstyrelsen. Administrationen foreslår på den baggrund, 

en række justeringer i Vandhandleplanen, der vurderes at tilgodese Naturstyrelsens 

bemærkninger.  
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Høringsparternes bemærkninger fremgår i sin helhed af bilaget "Høringssvar samlet". Resumé 

af bemærkningerne, administrationens vurdering af bemærkningerne samt administrationens 

forslag til justering af forslaget til Vandhandleplan fremgår af bilaget "Høringsnotat". 

Administrationens forslag til justering af forslaget til Vandhandleplan fremgår detaljeret af 

bilaget (Forslag til) Vandhandleplan 2009 - 2015. 

Kommunikation 

Vedtagelsen af Vandhandleplanen offentliggøres på hjemmesiden, hvor planen gøres også 

gøres tilgængelig. Vandhandleplanen sendes endvidere til statslige, regionale og kommunale 

myndigheder, hvis interesser berøres. 

Lovgrundlag 

 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

naturbeskyttelsesområder, lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, kapitel 

11, samt  

 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, bekendtgørelse nr 1219 

af 15. december 2011. 

Administrationen indstiller, 

at forslaget til Vandhandleplan anbefales vedtaget med de justeringer, der fremgår af 

bilaget (forslag til) Vandhandleplan 2009-15 

Beslutning 

Anbefales endeligt godkendt med de i bilaget nævnte justeringer 

Bilag 

 Høringssvar samlet 

 Høringsnotat 

 (Forslag til) Vandhandleplan 2009 - 2015 

  

Bilag/Punkt_143_Bilag_1_Hoeringssvar_samlet.pdf
Bilag/Punkt_143_Bilag_2_Hoeringsnotat.pdf
Bilag/Punkt_143_Bilag_3_Forslag_til_Vandhandleplan_2009__2015.pdf
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07.01.00-G00-2-15 

144.        Udbud af dagrenovationsordning 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal godkende rammer for nyt udbud vedrørende indsamling af 

dagrenovation. 

Økonomi 

Affaldsområdet er takstfinansieret, og ordningerne skal hvile i sig selv. 

Historik 

Udvalget for Teknik indstillede på sit møde den 2. juni igangsættelse af en ny ordning for 

husholdningsaffald, herunder dagrenovation - med tilhørende takster. 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi sendte på sit møde den 15. juni sagen tilbage til 

Udvalget for Teknik med ønsket om yderligere vurderinger. 

Byrådet drøftede sagen på sit møde den 24. juni. 

Sagsfremstilling 

Den nuværende kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation udløber - efter to 

forlængelser - den 31. april 2016. Den kan ikke forlænges yderligere. Entreprisen for 

indsamling af dagrenovation skal sendes i udbud.  

  

Man skal påregne ca. 2 måneder, fra man annoncerer et udbud, til man kan skrive kontrakt, 

og fra kontraktunderskrivelsen til det tidspunkt, hvor man skal i drift, er det nødvendigt med 

ca. 6 måneder for at være sikker på, at entreprenøren kan skaffe det nødvendige materiel. 

  

Udbuddet er - som udgangspunkt - en fortsættelse af den nuværende renovationsordning - for 

en periode på to år med en option på en forlængelse i yderligere op til to år. Det vil sige: 

 En 240 l spand til dagrenovation (den nuværende spand) 

 Tømning hver 14. dag 

 Registrering af og delvis betaling efter vægt 

 15 tømninger i sommerhusområder 

  

Det foreslås dog, at visse ydelser, som hidtil har været en del af udbuddet, hjemtages til 

kommunens egen udførelse, som drøftet på udvalgsmødet den 5. maj 2015. Det drejer sig 

om: 

 Modtagelse af telefoniske henvendelser fra borgere vedrørende den daglig drift 

 Indkøb og udsætning/ombytning af supplerende renovationsspande 

Kommunikation 

Udbudsprocessen sættes i gang efter gældende regler. 
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Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012, § 25 

EU´s udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF af den 31. marts 2004 

Administrationen indstiller, 

at indsamling af dagrenovation udbydes som beskrevet. 

Beslutning 

Godkendes 

Tage Zacho Rasmussen og Lars Poulsen stemmer imod, idet de ikke ønsker, at der skal 

investeres i nye vægte. 

Lars Poulsen ønsker sagen oversendt til Byrådet 
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00.30.00-S00-2-15 

145.        Budget 2016 - Takster 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til takstfastsættelsen for affaldsområdet i forbindelse med vedtagelsen af 

budgettet for 2016. 

Økonomi 

De godkendte takster vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016. 

Historik 

Byrådet har den 24. juni fået forelagt forslag til fremtidige modeller for indsamling af 

husholdningsaffald. Det blev besluttet at sende sagen tilbage, idet Udvalget for Teknik skulle 

vurdere 

 Mulighederne for adfærdsregulerende initiativer i forbindelse med den eksisterende 

ordning, så der opnås større grad af sortering 

 Status på nuværende og kommende teknologier, der understøtter sortering 

 Et samlet miljøregnskab, når effekt og investeringer vurderes 

 Om der kan ske større sorteringsindsats/mulighed på genbrugspladserne  

  

Som konsekvens af ovenstående har det været nødvendigt at beregne nyt forslag til takster. 

Sagsfremstilling 

Affaldsbekendtgørelsen stiller skarpe krav til gennemsigtighed og kostægthed på hele 

affaldsområdet, og hver ordning skal hvile i sig selv.  

  

Dagrenovation: 

Ved udgangen af 2014 havde ordningen en gæld til kommunen på 0,8 mio. kr. Gælden 

forventes at være afviklet ved udgangen af 2015. Taksten foreslås at stige fra nuværende 719 

kr. til 825 kr. inklusive moms. I den foreslåede takst for dagrenovation er indregnet, at taksten 

afspejler udgifterne, ligesom der er indregnet en mindre opsparing - i alt ca. 2 mio. kr. - til 

brug for udskiftning af udslidt materiel inden for kort årrække. Se i øvrigt sag nr. 144 om nyt 

udbud af renovationsordningen. 

  

Genbrug: 

Ved udgangen af 2014 havde ordningen en formue på ca. 7,8 mio. kr., heraf er der forudsat 

anvendt ca. 1,7 mio. kr. til finansiering af underbudgetterede takster i budget 2015. Formuen 

tænkes anvendt til optimering af øgning af indsamling af genanvendelige materialer.  

  

Miljøgebyr (husholdninger): 

Taksten dækker følgende ordninger: Administrationsgebyr, genbrugsstationerne, storskrald og 

farligt affald samt ny indsamlingsordning for genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, 
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metal og glas). For at udgifterne balancerer med indtægter skal taksten stige fra nuværende 

910 kr. til 1.080 kr. inklusiv moms.  

Erhvervsgebyrer: 

Administrationsgebyret til erhvervsvirksomhederne foreslås fastholdt på 585 kr. eksklusiv 

moms (731,25 kr. inklusiv moms). Det faste gebyr for tilmelding til SMS-ordningen foreslås 

fastholdt på 1.500 kr. eksklusiv moms (1.875 kr. inklusiv moms), og prisen pr. besøg foreslås 

fastholdt på 200 kr. eksklusiv moms (250 kr. inklusiv moms). 

Omlæsning/forbrænding: 

Det foreslås, at taksten for forbrændingsegnet affald afleveret til Genknus fortsætter uændret 

på 466 kr./tons eksklusiv moms (582,50 kr. inklusiv moms). Taksten for neddeling og 

sorteringsgebyret foreslås også uændret på henholdsvis 106 kr./tons og 500 kr./tons eksklusiv 

moms (132,50 kr. og 625 kr. inklusiv moms). 

Kommunikation 

Taksterne offentliggøres med budget 2016 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19. februar 2014, kap. V 

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr 696 af 26. juni 2012, § 32 

Bekendtgørelse om affald, BEK nr 1309 af 18. december 2012, kap. 8 
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Administrationen indstiller, 

at taksten for dagrenovation fastsættes til 825 kr. inklusiv moms 

at taksten for tilvalgsydelser fastsættes som beskrevet i vedlagte takstblad 

at miljøgebyret for husholdninger fastsættes til 1.080 kr. inklusiv moms 

at adminstrationsbidraget for erhverv fastholdes på 585 kr. eksklusiv moms (731,25 

kr.inklusiv moms) 

at tilmeldingsgebyret vedrørende SMS-ordningen fastholdes på 1.500 kr. (1.875 

kr.inklusiv moms) 

at prisen for besøg, som erhvervsvirksomhederne foretager på genbrugsstationerne, 

fastholdes på 200 kr. eksklusiv moms pr. gang (250 kr. inklusiv moms) 

at taksten for forbrændingsegnet affald - afleveret på Genknus - fastholdes på 466 

kr./tons inklusiv moms (582,50 kr. inklusiv moms) 

at tillægget for neddeling af stort brændbart affald fastholdes på 106 kr./tons 

eksklusivmoms (132,50 kr. inklusiv moms) 

at sorteringstillægget fastholdes på 500 kr./tons eksklusiv moms (625 kr. inklusiv moms) 

Beslutning 

Anbefales, idet den variable takst fastsættes til 1,00 kr. inklusiv moms, og at den faste takst 

sættes til 850 kr. inklusiv moms. 

Frivægten sættes til 130 kg pr. år.  

  

De øvrige takster anbefales. 

Bilag 

 Takstblad 2016 

  

Bilag/Punkt_145_Bilag_1_Takstblad_2016.pdf
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00.01.00-S00-3-15 

146.        Drøftelse af budget 2016 

Beslutningstema 

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 

tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.  

  

I medfør af denne tidsplan skal udvalget i mødet den 1. september 2015 færdiggøre eget 

budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger, med henblik på, at Udvalget for Politisk 

Koordination og Økonomi kan udarbejde budgetforslag til Byrådets førstebehandling den 16. 

september 2015.  

Sagsfremstilling 

Budgetbemærkninger 

Der vedlægges et endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-

2019, udarbejdet i 2016-pris- og lønniveau.  

  

Øvrige forhold 

I udvalgets møde den 11. august 2015 havde udvalget en drøftelse af de budgetmæssige 

forhold, som den tekniske gennemgang af budgetforudsætninger havde afdækket, og som er 

opdelt i tre forskellige kategorier: 

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget 

2. Håndteres af udvalget 

3. Skøn over udgifter til flygtninge 

  

 
  

Endvidere blev udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning, jævnfør nedenstående oversigt 

over udvalgsfordelingen, taget til efterretning 

  

         Udvalget for Læring                                                    2.732.000 kr. 

         Udvalget for Beskæftigelse                                          1.866.600 kr. 
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         Udvalget for Social Omsorg                                          2.243.800 kr. 

         Udvalget for Fritid & Fællesskab                                       261.000 kr. 

         Udvalget for Teknik                                                       182.400 kr. 

         Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi                      959.800 kr. 

I alt                                                                                        8.245.600 kr. 

  

Administrationen foreslår, at udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning - i alt 182.400 kr. - 

finansieres ved forhøjelse af indtægtskontoen for miljøtilsyn.  

  

Byrådet havde den 26. august 2015 et temamøde om budgetforslag 2016-2019, hvor der blev 

givet en aktuel status på budgetsituationen med efterfølgende drøftelser.  

  

Administrationen indstiller, 

at udvalget godkender administrationens forslag til finansiering af udvalgets andel af 

reduktion og tilpasning 

at udvalget prioriterer de enkelte anlæg i listen over anlægsønsker 

at udvalget drøfter, om der på byrådets temamøde om budgettet er fremkommet 

tilkendegivelser, der skal tages højde for i udvalgets budgetoplæg 

at udvalget godkender endeligt udkast til udvalgets budgetbemærkninger, og 

at udvalgets budgetoplæg og budgetbemærkninger fremsendes til Udvalget for Politisk 

Koordination & Økonomi med henblik på udarbejdelse af budgetforslag 2016-2019 til 

byrådets førstebehandling den 16. september 2015 

Beslutning 

Anbefales 

  

De foreslåede anlægsprojekter prioriteres således: 

1. Højvandssikring i Juelsminde 5,0 mio. kr. 

2. Renovering af Horsensvej/Østerbrogade 5,0 mio. kr. (netto) i 2016 og 7 mio. kr. i 2017 

3. Vedligehold af veje og fortove 15,0 mio. kr.  

4. Vedligehold af ejendomme 6,0 mio. kr. 

  

Byggemodning finansieres via indtægter fra jordsalg 

Bilag 

 Udvalget for Teknik - Budgetbemærkninger 2016.pdf 

  

Bilag/Punkt_146_Bilag_1_Udvalget_for_Teknik__Budgetbemaerkninger_2016pdf.pdf
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13.06.04-S03-1-12 

147.        Anlæg til bolig- og erhvervsformål 

Beslutningstema 

Ændring af budget 2015 (rådighedsbeløb) for anlæg til byggemodning vedrørende bolig- og 

erhvervsformål. 

Økonomi 

Ændring af budgettet for 2015 (rådighedsbeløb) giver et "overskud" på 1,005 mio. kr. på 

byggemodning og et "overskud" på 1,248 mio. kr. på køb og salg - i alt et "overskud" på 2,253 

mio. kr., hvoraf 1,861 mio. kr. ønskes overført til 2016. 

  

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med gennemgang af alle aktive anlæg vedrørende byggemodning til bolig- og 

erhvervsformål kan der konstateres behov for bevillingsmæssige justeringer, se vedhæftede 

bilag.  

  

På byggemodningen er der tale om dels mindre udgifter end forventet og dels udskydning af 

anlægsarbejder. Omkring køb og salg er der dels tale om, at der ikke har været budgetteret 

med alle de opnåede indtægter, og dels er der tale om udskydning af indtægter til 2016.  

Administrationen indstiller, 

at der sker ændringer i budgetbeløb 2015 (rådighedsbeløb) på det enkelte anlæg, som 

anført i vedlagte bilag 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Bilag 

 Budgetopfølgning byggemodning 

  

Bilag/Punkt_147_Bilag_1_Budgetopfoelgning_byggemodning.pdf
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82.00.00-P20-4-15 

148.        Anlægsbevilling til renovering af toiletter ved 
Sandbjerg Vig, As Vig og Pøt 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af 

toiletter ved Sandbjerg Vig, As Vig og Pøt i 2015. 

Økonomi 

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af offentlige 

toiletter. 

På grund af tidsforskydning vil der i 2015 kun blive anvendt 250.000 kr., og restbeløbet på 

750.000 kr. ønskes overført til 2016. 

  

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.  

Sagsfremstilling 

En række toiletter ved de offentlige strande trænger krafttigt til en renovering eller 

opgradering fra de nuværende forhold.  

En gennemgang af af behovet og brugen de enkelte steder har givet nedenstående anbefaling 

til hvordan den givne bevilling udnyttes bedst muligt. 

  

Pøt: Toiletbygningen er stærkt nedslidt og er meget lidt brugt. Det anbefales derfor, at 

toilettet nedlægges på denne lokalitet.  

Der er 3 toiletrum i den nuværende bygning. Ved en eventuel renovering vurderes det 

tilstrækkeligt i stedet at etablere ét enkelt handicapvenligt toiletrum til afløsning, opbygget i 

en enkel bjælkeløsning, og med placering der hvor den nuværende toiletbygning står i dag. 

Prisvurdering:150.000 kr 

  

As Vig, Kirkholm: Her opstilles i øjeblikket hver sommer en lejet toiletvogn på soklen af, hvor 

der en gang var en toiletbygning. Her anbefales at opsættet en moderne toiletbygning med et 

handicapvenligt rum og et almindeligt toiletrum.  

Toiletbygning med handicapvenligt toilet og almindeligt toiletrum: 

Det opføres på den gamle sokkel fra den tidligere toiletbygning. Da der ikke står en bygning i 

dag, skal der gives dispensation fra strandbeskyttelseslininen, denne forventes med udgangen 

af året.  

Der er vand og afløb på matriklen, og den gamle sokkel ryddes, hvorefter der etableres 

indbydende omgivelser med belægning omkring bygningen. 

Prisvurdering: 400.000 

  

Sandbjerg Vig: Her er i dag en toiletbygning med 3 toiletrum som i Pøt.  
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Her søges opført en toiletbygning med handicapvenligt toilet og 2 almindelige toiletrum, så vidt 

det kan lade sig gøre inden for anlægsrammen. 

Det opføres samme sted som den eksisterende bygning. Afløb går til samletanke. 

Det planlægges, at grunden med den gamle sokkel ryddes, og at der etableres indbydende 

omgivelser med belægning omkring bygningen. 

Prisvurdering: 450.000 

  

Et eventuelt restbeløb anvendes til at udskifte nedslidt inventar som borde/bænke og øvrigt 

udstyr på strandarealerne, idet det generelt er nedslidt. 

  

Toiletbygningen ved Storstranden er ikke medtaget i bevillingsansøgningen, da en renovering 

af denne vil kræve en noget større investering, ligesom de igangværende planer for området 

bør indtænke en servicebygning i overvejelserne.  

Administrationen indstiller, 

at ansøgning om anlægsbevilling godkendes med den beskrevne finansiering 

Beslutning 

Anbefales godkendt 
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13.06.04-P20-3-15 

149.        Anlægsbevilling projektering af byggemodning ved 
Viborgvej, Tørring 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling i 2015 til geotekniske undersøgelser 

mv. i forbindelse med forarbejder til lokalplan 1088. 

Økonomi 

Anlægsbevillingen på 0,2 mio. kr. skal finansieres af beløb af på investeringsoversigten i 2015 

til byggemodning af boliggrunde. 

  

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 1088 skal der foretages en række 

geotekniske undersøgelser samt mindre projekteringsarbejder. 

Lovgrundlag 

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 971 af 25. juni 2013, § 40 

Administrationen indstiller, 

at der meddeles anlægsbevilling 

at finansiering sker som foreslået 

Beslutning 

Anbefales godkendt 
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07.13.04-S55-1788590-08 

150.        Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2014 og 
takster 2016 

Beslutningstema 

Byrådet skal i henhold til § 11.8 i vedtægterne for Modtagestation Syddanmark (MOTAS) 

orienteres om regnskab for 2014 og godkende forslag til budget og takster for 2016.  

Økonomi 

De ydelser, som MOTAS tilbyder, skal finansieres via brugerbetaling, og har derfor ingen 

direkte indflydelse på kommunens økonomi.  

Den del af administrationen, som ikke kan påføres de enkelte ordninger, opkræves af 

kommunen hos virksomhederne som en del af administrationsgebyret. Beløbet overføres 

efterfølgende til MOTAS.  

Sagsfremstilling 

Regnskab 

MOTAS´repræsentantskab har på et møde den 21. maj godkendt en årsrapport for 2014 og 

forslag til budget og takster for 2016 (vedhæftet som bilag). 

Regnskabet viser, at MOTAS har indsamlet 126 tons farligt affald i Hedensted kommune via 

den generelle indsamling fra virksomheder. 100 ton er blevet indsamlet via tømningsordningen 

for olie- og benzínudskillere og sandfang. Samlet set er det ca. 40 tons mindre end i 2013. 

Det samlede driftsresultat for alle MOTAS´aktiviteter i 2014 er 967.269 kr. 

Budget 

Der budgetteres i 2016 med et underskud på 117.000 kr. på administrationsgebyret, idet der 

tilbageføres for meget opkrævet gebyr fra tidligere år. 

For driftsordningerne budgetteres der med, at Motas afhenter 3% mere affald i 2016 end i 

2014. Der budgetteres med uændrede og let faldende takster i 2016 i forhold til 2015 og med 

et underskud på 27.000 kr. 

Totalt budgetteres der inklusive afskrivninger med et underskud på driften på 333.000 kr., 

som dækkes af egenkapitalen. 

Kommunikation 

Byrådets beslutning meddeles MOTAS. 

Lovgrundlag 

§ 11.8 i MOTAS ´s vedtægter 
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Administrationen indstiller, 

at udvalget indstiller til Byrådet, at MOTAS´s årsberetningen for 2014 tages til 

efterretning, og 

at forslag til budget og takster for 2016 for MOTAS godkendes. 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Bilag 

 Årsberetning 2014 

 Budget Takstsammenligning 2014-2016.pdf 
 Budget indtægtsberegning 2016 inkl. røde kasser maj 15.pdf 

  

Bilag/Punkt_150_Bilag_1_Aarsberetning_2014.pdf
Bilag/Punkt_150_Bilag_2_Budget_Takstsammenligning_20142016pdf.pdf
Bilag/Punkt_150_Bilag_3_Budget_indtaegtsberegning_2016_inkl_roede_kasser_maj_15pdf.pdf
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00.22.04-A00-1-14 

151.        Udvalgets deltagelse i møder mv. 

Beslutningstema 

Der skal træffes beslutning om udvalgets deltagelse i diverse møder. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at hvis der skal gives kørselsgodtgørelse til møder, 

konferencer mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været 

optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling 

 Møde med vognmand omkring udbud af vintertjenesten. Der har været afholdt møde 

den 16. juni 2015 på Hedensted Rådhus mellem udvalget, vognmanden samt 

administrationen  

 Risikostyringsplan Juelsminde. Der har været afholdt Borgermøde i Juelsminde Hallen 

den 25. juni med deltagelse af udvalget 

 Indvielse af cykelstien Løsning-Hedensted den 28. september 2015 

 Energidebatten II, den 5. oktober 2015 i Silkeborg. Energidebatten II er opfølgningen 

på det politiske debatmøde den 28. november 2014. Partnerne bag 

samarbejdsprojektet "midt.energistrategi" er nu klar med anbefalinger til, hvordan 

energisystemet i Region Midtjylland som geografisk område bør udvikle sig frem mod 

2035 

Administrationen indstiller, 

at deltagelse i ovenstående møder godkendes, herunder hvem der har deltaget/deltager 

Beslutning 

Kirsten Terkilsen deltager ved indvielse af cykelstien 

Hele udvalget deltager i Energidebatten II 

  

Møde med vognmænd og risikostyringsplanen hele udvalget 
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Bilag 

 Invitation til Energidebatten II 

  

Bilag/Punkt_151_Bilag_1_Invitation_til_Energidebatten_II.pdf
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00.01.00-P35-2-15 

152.        Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Opfølgning på møde i KOVA den 11. august 2015 

 Orientering om kommende kampagne for sløjfning af brønde og boringer 

Administrationen forventer i efteråret 2015 at igangsætte en kampagne med sløjfninger 

af ubenyttede 

brønde og boringer. Omkring 300 brønde og boringer benyttes ikke længere som 

drikkevandsforsyning 

og skal derfor sløjfes, dvs. fyldes op med ler og sand efter de gældende regler. Udgifter 

til sløjfningerne 

afholdes af ejerne. 

Bilag uddyber administrationens sløjfningskampagne. 

 Orientering om lovliggørelse af rørlagt vandløb 

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Bilag 1. Uddybning af kommunens sløjfningskampagne 

  

Bilag/Punkt_152_Bilag_1_Bilag_1_Uddybning_af_kommunens_sloejfningskampagne.pdf
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00.16.02-P20-1-13 

153.        Orientering - Årligt møde med fjernvarmeværkerne 

Beslutningstema 

Natur & Miljø afholder hvert år et fællesmøde med samtlige fjernvarmeværker i kommunen. 

Mødet omhandler forskellige aktuelle emner, herunder bla. orientering om handleplan for 

Borgmesterpagten samt drøftelse af udkast til strategi for fjernvarmens udvikling, se bilag. 

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Handleplan for Borgmesterpagten 
 Strategi for fjernvarme - udkast 20. august 2015 

  

Bilag/Punkt_153_Bilag_1_Handleplan_for_Borgmesterpagten.pdf
Bilag/Punkt_153_Bilag_2_Strategi_for_fjernvarme__udkast_20_august_2015.pdf
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00.01.00-P35-3-15 

154.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet 
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13.02.01-K08-56-15 

155. Lukket punkt- Orientering vedr. ulovlig forhold om 
drikkevand 
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09.17.00-P19-99-15 

156. Lukket punkt- Placering af regnvandsbassin 
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Bilag 

 Bilag 1_materiale20082015 

 Bilag 1 - Oversigtskort 

 Bilag 4 - Deklaration 

 Bilag 3 - Projektbeskrivelse 

 Bilag 2 - Indstillingsnotat 

 Jord depot snit og plan.pdf 

 Billede 6 14000.jpg 

 Billede 5 14000.jpg 

 Billede 4 14000.jpg 

 Billede 3 14000.jpg 

 Billede 2 14000.jpg 

 Billede 1 14000.jpg 

 Bilag 1 oversigtskort 

 Bilag 2 Indstillingsnotat LP-forslag 1095 

 Bilag 3 Lokalplanforslag 1095 Constantiavej 

 Miljøscreening - Lokalplan 1095 

 1 kortbilag 

 Forslag til Lokalplan 1028 

 Tørring Kraftvarmeværk 

 Grundejerforeningen Overbygård - bemærkning 

 Grønlund 16 - bemærkninger 

 bemærkningsnotat 

 TEK Indstillingsnotat 

 Bilag 1 - oversigtskort 

 Bilag 3 - Høringssvar til Hedensted kommune - lokalplan 1088 

 Forslag til kommuneplantillæg nr 9 - sendes i høring 

 Forslag til lokalplan 1088 - sendes i høring 

 090315 - Projektforslag, lokalplan 1088.pdf 

 Bilag 2 - indstillingsnotat 

 Bilag 1 - Kort til lokalplan 1093 og spildevandstillæg nr. 27 

 Bilag 2 - indstillingsnotat 

 Bilag 3 - Indsigelsesnotat 

 Bilag 4 - indsigelser mod forslag til lokalplan 1093 

 Bilag 5 - forslag til lokalplan 1093 

 Bilag 6 - forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen 

 Bilag 1 - Oversigtskort 

 Bilag 2 - Indstillingsnotat 

 Bilag 3 - Forespørgsel fra E-BOLIG AS 

 Bilag 4 - Brev modtaget vedr. Natcafé 

 Bilag 5 - Plan for opdeling af bygningen 

 Bilag 6 - Brev modtaget fra naboer vedr. Natcafé 

 Bilag 7 - Mail med partshøringssvar 

 Bilag 1 - kort 

 bilag 2 - indstillingsnotat 

 bilag 3 - tegninger 

 Bilag 1 - oversigtskort 

 Bilag 2 - Høringsnotat 

 Bilag 3 - Indkomne høringssvar 

 Bilag 4 - Forslag til Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde 

 Bilag 2- afgørelse om miljøvurdering og tilhørende screening 

 Bilag 1 - Indstillingsnotat 

Bilag/Punkt_131_Bilag_1_Bilag_1_materiale20082015.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_1_Bilag_1__Oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_2_Bilag_4__Deklaration.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_3_Bilag_3__Projektbeskrivelse.pdf
Bilag/Punkt_132_Bilag_4_Bilag_2__Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_1_Jord_depot_snit_og_planpdf.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_2_Billede_6_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_3_Billede_5_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_4_Billede_4_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_5_Billede_3_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_6_Billede_2_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_133_Bilag_7_Billede_1_14000jpg.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_1_Bilag_1_oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_2_Bilag_2_Indstillingsnotat_LPforslag_1095.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_3_Bilag_3_Lokalplanforslag_1095_Constantiavej.pdf
Bilag/Punkt_134_Bilag_4_Bilag_4_Miljoescreening__Lokalplan_1095.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_1_1_kortbilag.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_2_3_Forslag_til_Lokalplan_1028.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_3_5_Toerring_Kraftvarmevaerk.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_4_Grundejerforeningen_Overbygaard__bemaerkning.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_5_Groenlund_16__bemaerkninger.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_6_bemaerkningsnotat.pdf
Bilag/Punkt_135_Bilag_7_TEK_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_1_Bilag_1__oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_2_Bilag_3__Hoeringssvar_til_Hedensted_kommune__lokalplan_1088.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_3_Forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_9__sendes_i_hoering.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_4_Forslag_til_lokalplan_1088__sendes_i_hoering.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_5_090315__Projektforslag_lokalplan_1088pdf.pdf
Bilag/Punkt_136_Bilag_6_Bilag_2__indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_1_Bilag_1__Kort_til_lokalplan_1093_og_spildevandstillaeg_nr_27.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_2_Bilag_2__indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_3_Bilag_3__Indsigelsesnotat.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_4_Bilag_4__indsigelser_mod_forslag_til_lokalplan_1093.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_5_Bilag_5__forslag_til_lokalplan_1093.pdf
Bilag/Punkt_137_Bilag_6_Bilag_6__forslag_til_tillaeg_nr_27_til_spildevandsplanen.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_1_Bilag_1__Oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_2_Bilag_2__Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_3_Bilag_3__Forespoergsel_fra_EBOLIG_AS.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_4_Bilag_4__Brev_modtaget_vedr_Natcafé.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_5_Bilag_5__Plan_for_opdeling_af_bygningen.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_6_Bilag_6__Brev_modtaget_fra_naboer_vedr_Natcafé.pdf
Bilag/Punkt_138_Bilag_7_Bilag_7__Mail_med_partshoeringssvar.pdf
Bilag/Punkt_139_Bilag_1_Bilag_1__kort.pdf
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 Bilag 3 Samlet projektansøgning incl bilag 

 Høringssvar samlet 

 Høringsnotat 

 (Forslag til) Vandhandleplan 2009 - 2015 

 Takstblad 2016 
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 Budgetopfølgning byggemodning 

 Årsberetning 2014 

 Budget Takstsammenligning 2014-2016.pdf 

 Budget indtægtsberegning 2016 inkl. røde kasser maj 15.pdf 

 Invitation til Energidebatten II 

 Bilag 1. Uddybning af kommunens sløjfningskampagne 

 Handleplan for Borgmesterpagten 
 Strategi for fjernvarme - udkast 20. august 2015 
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