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01.02.05-P16-7-14 

8.        Endelig vedtagelse af Lokalplan 1095 for et 
boligområde ved Constantiavej 

Beslutningstema 

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1095 for boligområde ved Constantiavej. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Lokalplanen er tilvejebragt efter et konkret ønske fra en privat bygherre om udstykning til 

boligbebyggelse. 

  

Udvalget for Teknik har på dets møde den 11. august 2015 godkendt hovedprincipperne for 

Lokalplan 1095. Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 31. september 2015. 

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 

2015. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort med en 

høringsfrist på 4 uger. 

Sagsfremstilling 

Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget. 

  

Det præciseres, at der ikke må være hegn langs vejskel ved indkørsel. 

  

Bygherren har ønsket, at der indsættes en bestemmelse om, at hæk i naboskel skal være bøg. 

Dette kan ikke anbefales af administrationen. 

Kommunikation 

Lokalplanen offentliggøres i henhold til Planlovens regler herom 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, § 13 stk. 2, §§ 30 og 31 

Administrationen indstiller, 

at udvalget anbefaler Byrådet, at Lokalplan 1095 endeligt godkendes med tilføjelse af, at 

der ikke må være hegn langs vejskel ved indkørsel. 



 

Hedensted Kommune  

Udvalget for Teknik  

Mødedato:  

2. februar 2016 
Formand:  

Lene Tingleff 

Sidetal:  5 

 
Beslutning 

Indstillingen anbefales 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

Bilag 

 Bilag 3 Lokalplanforslag 1095 

 Bilag 1 oversigtskort 
 Indstillingsnotat 1095 

  

Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Bilag_3_Lokalplanforslag_1095.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_2_Bilag_1_oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_3_Indstillingsnotat_1095.pdf
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01.03.03-P19-51-15 

9.        Landzonesag Ørumvej 80, 8721 Daugård 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til lovliggørelse af udhusbyggeri/luftefold på ejendommen. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger.   

Historik 

Ingen bemærkninger.   

Sagsfremstilling 

Der ansøges om lovliggørelse af udhusbyggeri og ridebane på matr. 23, Ørum By, Ørum med 

adressen Ørumvej 80, 8721 Daugård. Den pågældende sag er opstået på baggrund af en 

klagesag vedrørende terrænregulering, affaldshåndtering og byggeri i skel. Klagen er indsendt 

fra nabo i 2013. Ejendommen er på ca. 2 ha og beliggende i landzone. Der er ikke 

landbrugspligt på ejendommen. På ejendommen er der opført en bolig og et udhus på 197 m² 

med tilladelser, der ansøges om lovliggørelse på 4 udhusbygninger på samlet 824 m² samt en 

ridebane/luftefold med belysning. Sagen har været i naboorientering og i partshøring.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 

Lovgrundlag 

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

  

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

over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik. 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik drøfter og tager stilling til sagen. 

Beslutning 

Sagen udsættes 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 
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Bilag 

 Brev klagesag 2013 

 Brev fra Ørumvej 80 - advokat 

 Bilag 3 - fra Ørumvej 64 

 bilag 2_fra Ørumvej 64 

 Bilag 1_ fra Ørumvej 64 

 Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 78 

 Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 64 

 Afgørelse fra Hedensted kommune - skrænt 

 Afgørelse afffald fra Hedensted Kommune - skrænt 

 Afslag Ørumvej 64 

 Indstillingsnotat 
 1 Bilag luftfoto 

  

Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Brev_klagesag_2013.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_2_Brev_fra_Oerumvej_80__advokat.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_4_Bilag_3__fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_5_bilag_2_fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_6_Bilag_1__fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_8_Bemaerkning_naboorientering_fra_Oerumvej_78.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_9_Bemaerkning_naboorientering_fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_10_Afgoerelse_fra_Hedensted_kommune__skraent.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_11_Afgoerelse_afffald_fra_Hedensted_Kommune__skraent.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_12_Afslag_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_13_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_14_1_Bilag_luftfoto.pdf
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01.03.03-P19-136-15 

10.        Landzonesag - Sanatorievej ved Stouby 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en garage 

på 77 m2. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger.   

Sagsfremstilling 

Der ansøges om landzonetilladelse til at opføre en garage på 77 m2 på matr. nr. 19v Stouby 

By, Stouby med adressen Sanatorievej 17, 7140 Stouby. Ejendommen ligger i landzone. Se 

Bilag 1. 

  

Garagen opføres med træ på facaderne og med metalplader på taget. Se tegningerne på bilag 

3. Ejendommen er 2.784 m2, og er ikke noteret med landbrugspligt. På ejendommen er der en 

bolig fra 152 m2 fra 1958 samt to udhuse på henholdsvis 18 og 25 m2. Med den ansøgte 

garage vil det samlede udhusareal blive 120 m2. 

  

Det ansøgte kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 

(fortidsmindebeskyttelseslinjen), idet hovedparten af ejendommens bebyggelse ligger inden 

for 100 m af et beskyttet fortidsminde (rundhøj). Se indstillingsnotatet bilag 2. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 

Lovgrundlag 

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

  

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

over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik. 

Administrationen indstiller, 

at ansøgningen godkendes. 
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Beslutning 

Godkendes, idet byggeriet ikke påvirker de landskabelige værdier eller påvirker 

landbrugsmæssige interesser 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

Bilag 

 Bilag 2 - Indstillingsnotat 

 bilag 3 - tegninger 
 bilag 1 - kort 

  

Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Bilag_2__Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_2_bilag_3__tegninger.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_3_bilag_1__kort.pdf
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01.03.03-P19-149-15 

11.        Landzonesag Tværvej 4, 7160 Tørring 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af nyt 

udhus på 58 m2 og lovliggørelse af eksisterende udhus på 59 m2. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af en ny carport på 58 m2 samt lovliggørelse af 

et udhus på 59 m2 på ejendommen Tværvejen 4, 7160 Tørring. På ejendommen er der et 

eksisterende udhus på 88 m2. Det samlede udhus areal vil, hvis der gives tilladelse til et nyt 

udhus samt lovliggørelse af eksisterende udhus, være på 205 m2. Begge udhuse placeret i 

tilknytning til den eksisterende bebyggelse, herudover er området udpegede som værdifuldt 

landbrugsområde. Ejendommen er placeret et åbent landbrugslandskab.  

Ejendommen er 0,5 ha stor og ikke omfattet af landbrugspligt.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 

Lovgrundlag 

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

  

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

over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik. 

Administrationen indstiller, 

at ansøgningen godkendes. 

Beslutning 

Godkendes, idet byggeriet ikke påvirker de landskabelige værdier 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 
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Bilag 

 Oversigtstegning.pdf 

 Bilag 1 - oversigtskort 

  

Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Oversigtstegningpdf.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_2_Bilag_1__oversigtskort.pdf
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02.34.02-P19-409-15 

12.        Klimasikring - Bjørnsknudevej 65, 7130 Juelsminde 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til principper for klimasikring i nybyggeri/byggesager for 

sommerhusområdet ved Bjørnsknude. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Den 6. marts 2008 var der en lignende sag til politisk beslutning i daværende Plan- og 

Miljøvudvalg omkring klimasikring i sommerhusområder ved As Vig, hvor der blev taget stilling 

til principper for klimasikring i byggesager for sommerhusområdet ved As Vig. 

Sagsfremstilling 

Byggefirmaet Eurodan Huse har på vegne af ejeren af ejendommen, beliggende 

Bjørnsknudevej 65, 7130 Juelsminde, ansøgt om kommunens godkendelse til at foretage en 

terrænregulering ved hævning af terrænet i forbindelse med ansøgning om opførelse af 201 

m² nyt sommerhus med ensidigt taghældning. 

  

Den ønskede terrænregulering ønskes med baggrund i en klimasikring af det nye sommerhus. 

Ejendommen er beliggende inden for Kommuneplansrammen - 1.S.02 sommerhusområdet for 

Bjørnsknude. 

  

Der er ansøgt om en godkendelse til at foretage en terrænregulering på grunden ved hævning 

af terrænet til terrænkote 1.50 DVR90 (38-54 cm højere end i forhold til nuværende terræn). 

Terrænreguleringen ønskes mod nordvest mod naboejendommen nr. 63A, og mod sydvest 

mod vejen. Mod nord/sydøst mod kysten (omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

strandbeskyttelseslinje) foretages ingen terrænregulering. 

  

Ligeledes ønskes der etablering af høj sokkelkote/gulvkote ved entre i kote 1.65 DVR90 og 

kote 2.25 DVR90 for bygningens øvrige sokkel/gulvniveau. 

  

Bygningen ønskes opført med en facadehøjde på ca. 2,9 m og en totalhøjde på ca. 4,9 m, målt 

ud fra fremtidigt terræn i terrænkote 1.50 DVR90, samt en facadehøjde på ca. 3,3 m og en 

totalhøjde på ca. 5,3 m mod kysten, hvor der ikke foretages terrænregulering. 

  

Naboejendommen mod nordvest (Bjørnsknudevej 63A) er ifølge landinspektøropmålingen 

oplyst til at være beliggende i terrænkote 1.26 DVR90 til 1.44 DVR90, og vejen mod sydvest 

er opmålt til at være beliggende i kote 1.42 DVR90 til kote 1.57 DVR90. 
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Den ønskede terrænregulering i kote 1.50 kan medføre gener for det omkringliggende terræn 

og de omkringliggende naboer grundet den højere beliggenhed end naboejendommen og 

vejen, samt bygningshøjde højere end byggeretten i henhold til gældende bygningsreglement. 

   

Nuværende og normal praksis for området er, at der ikke må foretages terrænreguleringen. 

Men hvis sommerhusejerne i området har ønsket at hæve deres sokkelkote på sommerhusene 

har det været muligt på betingelse af, at byggeretten for højder i henhold til gældende 

bygningsreglement (pt. BR15 kap. 2.2.3.3 stk. 1, nr. 1 sommerhuse i sommerhusområder) 

overholdes fra naturligt terræn eller et fastlagt niveauplan (fastlagt af kommunen). 

 Makismal højde: For tag på 5,0 m og for ydervæg langs mindst én langside på 3,0 m. 

  

Konsekvenser ved godkendelse af ønskede terrænregulering: 

 At normal praksis for området overskrides  

 En terrænregulering på den enkelte ejendom klimasikrer ikke ejendommen fuldt ud  

 En terrænregulering på den enkelte ejendom vil umiddelbart medføre visuelle og fysiske 

gener for de omkringliggende omgivelser, herunder naboer og vej.  

 Byggeriet vil overskride byggeretten i henhold til gældende bygningsreglement for 

højde højere end 5,0 m ved totalhøjde og højde højere end 3,0 m ved facadehøjden og 

derved kræve helhedsvurdering i henhold til kap. 2 i bygningsreglementet. En positiv 

helhedsvurdering vil kræve parthøring ved høringsberettigede parter 

 Ved terrænforskelle på en parcel/grund kan kommunen fastlægge et niveauplan, 

forudsat at der foretages en parthøring for høringsberettigede parter, og på betingelse 

af en positiv høring uden væsentlige indsigelser. Ved fastlæggelse af et niveauplan ud 

fra ønskede terrænregulering, ønskede byggeri og ønskede bygningshøjde, vil byggeriet 

stadig overskride byggeretten for højde højere end gældende krav for sommerhuse i 

sommerhusområder. Et niveauplan er en usynlig gennemsnitskote af grundens terræn, 

der fastlægges til brug for beregning af højder. Til trods for at bygningshøjden herudfra 

eventuel overholdes, vil byggeriet visuelt fremstå med den aktuelle højde ud fra det 

naturlige og omkringliggende terræn 

  

Sagen skal vurderes som en principiel sag, der skal kunne danne baggrund for fremtidige 

muligheder for klimasikring af områdets værdier. 

  

Ved lokalplanlægning af området vil der kunne sikres tilstrækkelig klimasikring og en sikring af 

områdets værdier, ikke kun for den enkelte men for området generelt. Lokalplanprocessen 

sikrer endvidere, at de enkelte lodsejere vil blive inddraget i arbejdet. 

Kommunikation 

Beslutningen sendes i partshøring ved de berørte parter i sommerhusområdet. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010. 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Udvalget for Teknik  

Mødedato:  

2. februar 2016 
Formand:  

Lene Tingleff 

Sidetal:  

14 

 

Administrationen indstiller, 

at der opstartes en lokalplanproces for området med henblik på at sikre værdierne for 

såvel de enkelte ejendomme som området. 

Beslutning 

Godkendes, at der påbegyndes en lokalplanproces. 

I den aktuelle byggesag kan der forventes en dispensation til, at byggeriet kan placeres i kote 

1,80 og en maksimal bygningshøjde på 5,0 m 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

  

Bilag 

 Terrænkoteplan - Bjørnsknudevej 65 

 Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2008 - Klimasikring i 

sommerhusområder ved As Vig 

 Klimavurdering 
 Facadetegning med terrænregulering - Bjørnsknudevej 65 

  

Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Terraenkoteplan__Bjoernsknudevej_65.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_Beslutning_fra_Plan_og_Miljoeudvalget_den_6_marts_2008__Klimasikring_i_sommerhusomraader_ved_As_Vig.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_Beslutning_fra_Plan_og_Miljoeudvalget_den_6_marts_2008__Klimasikring_i_sommerhusomraader_ved_As_Vig.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_3_Klimavurdering.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_4_Facadetegning_med_terraenregulering__Bjoernsknudevej_65.pdf
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00.30.00-S00-2-15 

13.        Geninvesteringspuljen 2016 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte, hvor og hvordan midlerne i geninvesteringspuljen skal 

anvendes. 

Økonomi 

Puljen, der er etableret som 1% af kommunens serviceudgifter, beløber sig til 370.000 kr. for 

Udvalget for Teknik 

Historik 

Udvalget for Teknik drøftede den 3. november 2015 mulige områder, hvorfra der kan frigøres 

midler til geninvesteringspuljen. 

  

Udvalget for Teknik besluttede den 1. december 2015, at genivesteringspuljen gennemføres 

ved en generel reduktion af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse på 320.000 kr. svarende til 

1,2% af dette samt en øgning af indtægterne fra miljøtilsyn mv. med 50.000 kr. 

Sagsfremstilling 

Udvalget for Teknik skal i første kvartal 2016 definere egne målsætninger eller pejlemærker 

for kerneopgave-transformationen og beslutte, hvor og hvordan midlerne fra 

geninvesteringspuljen skal geninvesteres. I 2. kvartal 2016 skal der træffes en beslutning om, 

hvor pengene skal investeres. 

  

På mødet drøftes, hvordan i udvalgets pulje bedst anvendes for at understøtte Byrådets 

målsætning om øget vækst, ved bosætning og erhverv. 

  

Som oplæg til udvalgets diskussion af anvendelsen af puljen er herunder beskrevet en række 

opgaver der f.eks. styrkes med denne: 

  

1. Revurdering af oversvømmelsesrisiko ved kraftig regn 

Intensiv regn i længere perioder giver problemer med oversvømmelser og opstuvende vand, 

og der er udsigt til hyppigere oversvømmelser fremover. Oversvømmelserne kan medføre 

væsentlige værditab for den enkelte ejer, og væsentlig forringede boligområder, måske forfald 

i særligt udsatte boligområder. Ikke just et trækplaster for nye borgere. 

  

Kommunen har i dag en kortlægning af risikoen for oversvømmelser fra vandløb, fra 

spildevandssystemet og et såkaldt Blue Spot kort, der viser hvor vandet samler sig når der er 

stor nedbør. Ved at supplere og samkøre de 3 risikokort med værdien af ejendomme i 
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risikoområderne, vil vi få et vigtigt prioriterings- og formidlingsredskab, når de fremtidige 

investeringer i klimatilpasning skal planlægges og udføres.  

  

2. Trafikmodel for kommunens vejnet 

Et af elementerne i Byrådets planstrategi til kommuneplanen bliver at udarbejde en 

mobilitetsplan for kommunen. Planen skal lægge rammerne for de fremtidige investeringer i 

kommunens infrastruktur og analysere, hvordan kommunens borgere og erhvervsliv bedst 

bruger og udnytter de tilgængelige transportformer som bil, bus, cykel, taxa, flekstrafik og 

samkørsel. Målet er at sikre og udvikle de eksisterende anlæg og skabe beslutningsgrundlaget 

for fremtidige investeringer, der bedst understøtter en øget bosætning og et stærkt 

erhvervsliv. 

  

En trafikmodel kan på baggrund af nye og eksisterende trafikdata for vejnettet vise 

konsekvenserne af foreslåede eller ønskede omlægninger af vejnettet eller ved anlæg af nye 

veje. Beslutningerne kan derved træffes på et langt mere sikkert grundlag, når effekterne af 

disse investeringer kendes.  

   

3. Indsats for renovering af fortove 

Fortovene i kommunens byer og boligområder er ikke blevet systematisk vedligeholdt gennem 

en længere årrække. De er derfor mange steder i kommunen ved at trænge til en kraftig 

renovering. Mange borgere henvender sig med ønsker om at forbedre forholdene, da det er en 

vigtig markør for det samlede udtryk i kommunen.  

  

Renovering af fortove er næsten lige så dyr som af vejarealer, og der bør derfor skabes et 

overblik over fortovsarealernes tilstand, der kan danne grundlag for en prioritering og 

investeringsplan for en indsats i hele kommunen. 

  

4. Trafiksikkerhedsprojekter 

Kommunens Trafiksikkerhedsplan anbefaler, at der investeres ca. 3 mio. kr. om året i 

trafiksikkerhedsprojekter. Projekterne bidrager til det løbende fald i dræbte og trafikskadede, 

der registreres hvert år. Færre uheld og ulykker sparer mange mange penge og giver større 

livskvalitet og tryghed. For at sikre at der løbende investeres i trafiksikkerhed kan puljen 

målrettes området. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter hvilke kriterier, der skal investeres efter. 

Beslutning 

Midlerne skal anvendes til styrkelse af vandløbenes vandføringsevne. Desuden skal det 

undersøges, om efterslæbet af byggesager kan reduceres ved tilførsel af flere midler 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 
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05.01.11-P20-1-16 

14.        Anlægsbevilling til højvandssikring af Juelsminde til 
1,80 m 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til projektering og anlæg af højvandsikring i 

Juelsminde til 1,80 m.  

Økonomi 

Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.   

Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat 0,6 mio. kr. til højvandsikring i Juelsminde.  

  

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Byrådet vedtog Risikostyringsplan for Juelsminde den 30. september 2015 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med godkendelse af risikostyringsplanen er det besluttet, at der skal etableres en 

højvandsikring til 1,80 m i Juelsminde ved at udføre en terrænregulering på en række 

lokaliteter i Juelsminde. Det drejer sig om nedenstående lokaliteter: 

 Krydset Rousthøjs Allè/Odelsgade/Havnen 

 Krydset Havnegade/Strandvejen 

 Odelsgade ved helle  

 Indkørsel til diget  

 4 mindre lokaliteter  

  

Projekterne er yderligere beskrevet i vedlagte notat og oversigtskort. De vil blive projekteret 

og gennemført i løbet af forår og sommer 2016. 

  

Juelsminde Visionsråd og berørte lodsejere vil blive inddraget omkring den endelige 

udformning af terrænhævningerne. 

Administrationen indstiller, 

at der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. 

at bevillingen finansieres som anvist. 
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Beslutning 

Anbefales godkendt 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

Bilag 

 Bilag 2 Indstillingsnotat 
 Bilag 1- Oversigtskort - anlæg 

  

Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Bilag_2_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_14_Bilag_2_Bilag_1_Oversigtskort__anlaeg.pdf
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06.02.40-P22-1-16 

15.        Vandløb (vedligeholdelse og regulativer) 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til om der med baggrund i drøftelsen på mødet skal tages 

nye initiativer i relation til vandløb. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget for Teknik er senest på deres møde den 6. oktober 2015 blevet orienteret om status 

for vedligeholdelse af vandløb i Hedensted Kommune. 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i den seneste tids oversvømmelser har Udvalget for Teknik ønsket en 

redegørelse for vandløb i Hedensted Kommune. 

  

Vandløb deles op i private og offentlige. I Hedensted Kommune er der cirka 800 km private 

vandløb og 245 km offentlige. 

  

I private vandløb er det op til lodsejerne at sikre vandføringen, mens i de offentlige er det 

kommunen, der står for vedligeholdelsen. 

  

Vedligeholdelsen i offentlige vandløb er fastlagt i regulativet. For private vandløb findes der 

ikke et regulativ. 

  

Hvis der skal ændres på vedligeholdelsen i offentlige vandløb, skal der forud herfor køre en 

reguleringssag jfr. vandløbsloven. 

  

I overvejelserne vedrørende løsninger skal de ændrede regnmængder (klimaændringer) også 

tages med i betragtningerne. 

  

Som en del af oplægget vil der komme eksempler på tiltag, der eventuelt kan tages i 

anvendelse. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1579 af 8. december 2015 

 



 

Hedensted Kommune  

Udvalget for Teknik  

Mødedato:  

2. februar 2016 
Formand:  

Lene Tingleff 

Sidetal:  

20 

 

Administrationen indstiller,  

at udvalget drøfter oplægget og tager stilling til, om der med baggrund heri skal tages 

nye initiativer. 

Beslutning 

Sagen genoptages i udvalgets møde i april måned. På baggrund af udvalgets drøftelse 

præsenteres en plan for, hvorledes afledning af overfladevand kan forbedres på kort og lang 

sigt. Den tilhørende økonomi beskrives 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 
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07.04.00-P20-1-15 

16.        Serviceniveau på genbrugstationerne 

Beslutningstema 

Udvalget skal beslutte, om der skal foretages ændringer i genbrugsstationernes åbningstider 

med henblik på at optimere servicen for borgere og virksomheder. 

Økonomi 

Genbrugsstationerne er en del af affaldsområdet, som skal hvile i sig selv. 

Genbrugsstationerne finansieres dels af husholdningernes miljøafgift og dels af 

virksomhedernes ordning for benyttelse af genbrugsstationer. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Genbrugsstationerne bemandes af personale fra kommunens materielgårde. 

Sagsfremstilling 

Med henblik på en drøftelse af serviceniveauet på Hedensteds Kommunes genbrugsstationer er 

der regnet på forskellige modeller. Alle med den forudsætning, at de skal holdes inden for de 

nuværende økonomiske rammer. Taksterne for både borgere (miljøgebyret) og virksomheder 

(SMS-ordningen) forbliver på denne måde uændret. Hvis der skal ske ændringer i de 

økonomiske rammer vil det betyde, at 97% af ændringen pålægges miljøgebyret, og 3% 

pålægges SMS-ordningen. 

  

De 4 genbrugsstationer har i dag ens åbningstider. Denne forudsætning ændres i modellerne. 

  

De forskellige muligheder giver andre åbningstider på Hedensted-pladsen i forhold til de 3 

øvrige pladser. Alle borgere og de virksomheder, der er med i ordningen, kan vælge at benytte 

en hvilken som helst af de 4 pladser.  

  

Der er ca. 300 virksomheder, der benytter kommunens SMS-ordning. 

  

I bilag 1 er de forskellige modeller indsat i skemaform, så åbningstiderne fremgår. Der er 

ligeledes et skema, hvor de nuværende åbningstider er indsat til sammenligning.   

  

Model 1:  

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser (Hornsyld, Klakring og Kalhave) til Hedensted-pladsen 

ved at holde lukket på mandage i Klakring, Hornsyld og Kalhave. Endvidere udvides 

åbningstiden med en time lørdag og søndag eftermiddage på alle 4 pladser. 

  

Model 2:  
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Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen 

på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så de har åbent alle hverdage 

kl. 12-18. Endvidere udvides åbningstiden med en time lørdag og søndag eftermiddage på alle 

4 pladser. 

  

Model 3:  

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at holde lukket på mandage i 

Klakring, Hornsyld og Kalhave. Endvidere udvidelse af søndagsåbningen fra 4 måneder til at 

følge sommertiden (7 måneder) på alle 4 pladser. Åbningstiden på lørdage/søndage fra kl. 10-

15 bibeholdes. 

  

Model 4:  

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen 

på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så har de åbent alle hverdage 

kl. 12-18. Endvidere udvides søndagsåbningen fra 4 måneder til at følge sommertiden (7 

måneder) på alle 4 pladser. Åbningstiden på lørdag/søndage fra kl. 10-15 bibeholdes uændret. 

  

Model 5: 

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted-pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen 

på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så de har åbent alle hverdage 

kl. 12-18. Endvidere udvides åbningstiden med en time lørdag og søndag eftermiddage på alle 

4 pladser, dog så Hedensted pladsen har søndagsåbent hele året, de resterende pladser 

fastholder lørdag/søndagsåbent i perioden 1.5 - 1.9 (4 måneder). 

  

Model 6: 

Åbningstimer flyttes fra de tre pladser til Hedensted pladsen ved at fjerne formiddagsåbningen 

på Klakring, Hornsyld og Kalhave pladserne tirsdag og torsdag, så de har åbent alle hverdage 

kl. 12-18. Endvidere udvides søndagsåbningen fra 4 måneder til at følge sommertiden (7 

måneder) på de 3 pladser i Kalhave, Klakring og Hornsyld, mens Hedensted pladsen har 

søndagsåbent hele året. Åbningstiden på lørdag/søndage fra kl. 10-15 bibeholdes uændret. 

  

Etablering af særskilt afsnit med døgnåben på en af genbrugsstationerne med adgang for 

virksomheder, kan ikke etableres omkostningsfrit. Der vil være udgifter til etablering af bom 

og adgangskortsystem samt ombygning af selve pladsen. Overslagsmæssigt anslået til 2 mill. 

kr. pr. plads. Det vil alene være de cirka 300 virksomheder, der er tilmeldt SMS ordningen, 

som skal betale for den øgede udgift. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af den 12. december 2012 kapitel 7 og 8. 

Administrationen indstiller 

at udvalget beslutter, om der skal foretages ændringer i genbrugsstationernes 

åbningstider. 
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Beslutning 

Nuværende åbningstider fastholdes. Det undersøges, om åbningstiderne i Hedensted kan øges 

- uden at åbningstiderne for de øvrige pladser reduceres. 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

Bilag 

 Bilag 1 oversigt over åbningstider i de forskellige muligheder 

  

Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Bilag_1_oversigt_over_aabningstider_i_de_forskellige_muligheder.pdf
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01.05.11-P20-1-15 

17.        Tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til 8 ansøgninger om tilskud. 

Økonomi 

Økonomien er forankret i Team Vand- og Naturs driftsbudget, hvorfra der prioriteres anvendt 

100.000 kr. til tilskud til naturpleje og friluftsliv hvert år. 

Historik 

Udvalget for Teknik har siden 2007 hvert år været præsenteret for de indkomne ansøgninger 

og har truffet beslutning om tilsagn og eventuelle ændringer omkring, hvad der kunne søges 

tilskud til. 

Sagsfremstilling 

Mulighederne for at søge Hedensted Kommunes pulje på 100.000 kr. med tilskud til naturpleje 

og friluftsprojekter 2016 er blevet gjort lidt bredere i forhold til tidligere, og tilskudsfolderen er 

blevet grundigt revideret. 

  

De indkomne projektansøgninger er blevet vurderet ud fra de formål, som tilskudsmidlerne er 

tiltænkt, nemlig at genskabe og forbedre natur, til gavn for dyre- og planteliv, at genskabe 

særlige landskabelige værdier og/eller at give befolkningen adgang til at færdes i naturen. 

  

Der er indkommet 8 ansøgninger til udførelse i 2016, hvilket er dobbelt så mange som sidste 

år. Der er 7 ansøgninger, der indstilles til tilsagn, og 1 ansøgning der indstilles til afslag 

begrundet ud fra faglige vurderinger. Restbeløbet op til 100.000 kr. er 8.596 kr., som ønskes 

anvendt til at færdiggøre et projekt fra tilsagnsåret 2015.  

  

Se bilag til orientering om de enkelte tilsagn om tilskud til naturpleje og friluftsprojekter 2016, 

inklusiv oversigtskort og budget. 

Kommunikation 

Der meddeles tilsagn og afslag til ansøgere. 

Administrationen indstiller, 

at der gives tilskud til 7 ansøgte projekter og afslag på 1 ansøgt projekt samt, at 

restbeløb anvendes til at færdiggøre projekt fra sidste år. 
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Beslutning 

Godkendes. 

Fremover opsættes der kriterier for, at pengene skal anvendes til styrkelse af vandløbenes 

miljø i forbindelse med øget afvanding. 

Den resterende del anvendes til projektet i Ølholm Kær. 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

  

Bilag 

 Bilag til orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2016 

 TEK Indstillingsnotat 
 Tilskudsfolder2016_netversion3 

  

Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Bilag_til_orientering_om_tilsagn_om_tilskud_til_naturprojekter_mv_i_2016.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_2_TEK_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_3_Tilskudsfolder2016_netversion3.pdf
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06.00.00-P20-2-13 

18.        Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hedensted 
Kommune 2015-2020 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hedensted Kommune 

2015-2020 efter endt høring. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet besluttede d. 30. september 2015 at fremlægge forslag til spildevandsplan for 

Hedensted Kommune 2015-2020 i 8 ugers offentlig høring og at offentliggøre screening for 

miljøvurdering af planen samtidig. 

  

Udvalget for Teknik besluttede den 2. september 2014 at følge den fremlagte projektplan 

samtidig med, at administrationen skulle arbejde på at undersøge sammenfald mellem 

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

  

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

at spildevandsplanen skulle tage udgangspunkt i den på det tidspunkt gældende takst. 

Derudover skulle det undersøges hvilke projekter og aktiviteter, der eventuelt kunne strækkes 

tidsmæssigt i indførslen. 

Sagsfremstilling 

Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden fra den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015. 

  

Der er sendt individuel besked i forbindelse med høringen til omkring 5.500 ejere, i de tilfælde 

hvor der har været en ændring på deres matrikel, og ændringerne er vurderet at kunne have 

betydning. Der har været afholdt 2 borgermøder i Uldum omkring kloakseparering af Uldum, et 

for borgere og et for erhverv. 

  

I høringsperioden er der indsendt 11 høringssvar, hvori der er ønsker om ændringer af planen. 

Derudover har administrationen været i kontakt med omkring 160 ejere af 

ejendomme/matrikler og har ud over de indkomne høringsbemærkninger fundet 

forbedringsforslag og mindre fejl, der bør rettes. 

  

Resume af de indkomne bemærkninger og rettelsesforslag, administrationens vurdering af 

disse og eventuelle ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er stedfæstet i oversigtskortet i bilag 
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1. Kortbilag til ændringsforslag kan ses i bilag 3, og de indkomne høringsbemærkninger 

fremgår samlet af bilag 4. 

  

Det bemærkes, at rettelser i vores fagsystem og kort vil blive afspejlet i de udlednings- og 

oplandsskemaer, der er i den endelige plan. Der vil derfor forekomme mindre ændringer i disse 

skemaer i forhold til forslaget. 

  

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

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

Kommunikation 

Den endeligt vedtagne plan offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der gives individuel 

besked til alle, der har indsendt et høringssvar. 

Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, §32 og §58.  

Administrationen indstiller, 

at udvalget anbefaler Byrådet, at spildevandsplan for Hedensted kommune 2015-2020 

vedtages endeligt med de i bilag 2 beskrevne ændringsforslag. 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

  

Bilag 

 Bilag 2 Bemærkninger og rettelser 

 Bilag 3 Kortbilag til ændringsforslag 

 Bilag 4 indkomne høringsbemærkninger 
 Bilag 1 Oversigtskort 

  

Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Bilag_2_Bemaerkninger_og_rettelser.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_2_Bilag_3__Kortbilag_til_aendringsforslag.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_3_Bilag_4_indkomne_hoeringsbemaerkninger.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_4_Bilag_1_Oversigtskort.pdf
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09.08.00-P16-1661013-08 

19.        Endelig godkendelse af indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-Overby-
området 

Beslutningstema 

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området Stenderup - Hornsyld - Overby har 

været i 12 ugers offentlig høring. Der indkom kun 1 høringssvar fra Naturstyrelsen, der har 

medført nogle små justeringer. Derfor kan planen nu vedtages endeligt. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Byrådet vedtog på mødet den 27. maj 2015 at sende et forslag til indsatsplan til drøftelse i 

koordinationsforum (KOVA). Efter mødet i KOVA er planforslaget tilrettet i overensstemmelse 

med KOVA's anbefalinger. 

Udvalget for Teknik vedtog på sit møde den 6. oktober 2015 at sende det tilrettede forslag til 

indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 12 ugers offentlig høring. 

Sagsfremstilling 

Under den offentlige høring er der indkommet 1 høringssvar. Det var fra Naturstyrelsen, der 

manglede en henvisning til, hvilken paragraf i Vandforsyningsloven, indsatsplanen er 

udarbejdet efter. De fandt også, at et par figurer kunne tydeliggøres. Administrationen har 

rettet planforslaget i overensstemmelse hermed. 

Indsatsplanen udpeger de områder, der fremover skal være reserveret til forsyning af 

områdets vandværker med grundvand. Der fastlægges retningslinjer for, at vandværkernes 

boringer skal ligge her indenfor, og at der ikke kan godkendes indvindinger til andre formål. 

Områderne skal friholdes for yderligere by- og boligudvikling. 

Områdets grundvandsreserver er små, afgrænsede magasiner, og grundvandet står forholdsvis 

terrænnært (typisk 20 til 40 meter under terræn), og er sårbare. Derfor er der fastsat en 

retningslinje om, at vandværkerne skal indrette deres kildepladser og deres daglige drift, så 

den er så skånsom over for grundvandsmagasinerne som muligt. De vandværker, der allerede 

har ændret deres drift, har oplevet et fald i nitratindholdet på 2/3 til 3/4. 

  

Eventuelle retningslinjer for landbrugsdrift er efter anbefaling af KOVA udskudt til revision af 

indsatsplanen i 2019. 
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Kommunikation 

De berørte grundejere og andre berørte parter skal have skriftlig, individuel underretning om 

planens vedtagelse, og om indholdet af planen. 

Indsatsplanen sendes til det koordinationsforum, der er nedsat til denne plan bestående af 

repræsentanter fra vandværkerne og landbruget, til orientering. 

Den vedtagne indsatsplan lægges ud på kommunens hjemmeside. 

Byrådets afgørelse er endelig, og kan ikke påklages til anden administrativ enhed. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner, §§ 5 og 6 

Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug, bilag 3, afsnit D, punkt 2 

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr 1584 af 10. december 2015, § 13 

Administrationen indstiller, 

at udvalget indstiller til Byrådet, at indsatsplanen vedtages endeligt, og at der sker 

underretning herom i overensstemmelse med lovgivningens retningslinjer. 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

  

Bilag 

 Indsatsplan, februar 2016 

 Bilag 2 Sønderby Vandværk_vers3 

 Bilag 2 Stenderup Vandværk_vers4 

 Bilag 1_Nitrat i indsatsplanen for Rårup_14012016 

 Bilag 2 As Vandværk og Palsgård Industri 

 Bilag 2 Bjerre Vandværk_vers2 

 Bilag 2 Hornsyld Vandværk_vers3 

 Bilag 2 Rårup Vandværk_vers2 

 Bilag 5 Miljøscreening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-

Overby området 

 Bilag 4 Region Midts kortlægning af V1 og V2_grunde_OSD_Juelsminde- kopi 

 Bilag 3_Redegørelse Juelsminde Naturstyrelsen 2010 

 Kortbilag til dagsordenspunkt 

  

Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Indsatsplan_februar_2016.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_2_Bilag_2_Soenderby_Vandvaerk_vers3.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_3_Bilag_2_Stenderup_Vandvaerk_vers4.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_4_Bilag_1_Nitrat_i_indsatsplanen_for_Raarup_14012016.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_5_Bilag_2_As_Vandvaerk_og_Palsgaard_Industri.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_6_Bilag_2_Bjerre_Vandvaerk_vers2.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_7_Bilag_2_Hornsyld_Vandvaerk_vers3.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_8_Bilag_2_Raarup_Vandvaerk_vers2.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_9_Bilag_5_Miljoescreening_af_indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse_i_StenderupHornsyldOverby_omraadet.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_9_Bilag_5_Miljoescreening_af_indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse_i_StenderupHornsyldOverby_omraadet.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_10_Bilag_4_Region_Midts_kortlaegning_af_V1_og_V2_grunde_OSD_Juelsminde_kopi.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_11_Bilag_3_Redegoerelse_Juelsminde_Naturstyrelsen_2010.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_12_Kortbilag_til_dagsordenspunkt.pdf
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06.02.10-P17-1-16 

20.        Anlægsbevilling vedr. vandplansprojekterne ved 
Svends Mølle og Brå Mølle  

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 til realisering 

af restaureringsindsatser i forbindelse med vandplaner, herunder erstatning for stemmeret og 

manglende energiproduktion ved Svends Mølle og Brå Mølle. 

Økonomi 

Der søges om anlægsbevilling på 7.999.920 kr. i udgifter og 7.999.920 kr. i indtægter. Staten 

yder fuld refusion til projekterne. 

  

Svends Mølle     

Ansøgt beløb   5.288.100 kr. 

   Afslag Uforudsete udgifter  -400.000 kr. 

  

 Erstatning 

Oprensning af møllesø  -210.000 kr. 

  258.100 kr. 

Tilsagn i alt   4.936.200 kr. 

      

      

Brå Mølle     

Ansøgt beløb   2.597.000 kr. 

   Afslag 

Erstatning 

Oprensning af møllesø   -70.000 kr. 

  536.000 kr. 

Tilsagn i alt   3.063.000 kr. 

  

Natur & Miljø vurderer, at der på trods af afslag til de ansøgte udgifter er mulighed for at 

arbejde videre med projekterne efter mindre justeringer. Vi vil derfor igangsætte det videre 

arbejde med realisering af de to vandplansprojekter og forventer, at de kan realiseres i 

indeværende år. 

  

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling til særskilte projekter til forundersøgelser på Brå Mølle 

og Svends Mølle på henholdsvis 192.800 kr. og 168.000 kr. i udgifter og indtægter.  

Sagsfremstilling 

Med afsæt i tilskuds- og kriteriebekendtgørelsen er kommunen forpligtiget til at arbejde med 

de indsatser i vandplanen, som omhandler vandløbsrestaurering. Med tilskudsordningen kan 
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kommunen søge om tilskud til fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger og 

udlægning af gydegrus og sten inklusive bearbejdning af profil og brinker. Staten har afsat i 

114 mio. i 2015-18 til indsatsen, og der er fuld refusion fra Staten til gennemførelse af 

indsatserne. Indsatserne i Hedensted Kommune omfatter de i vandhandleplanen beskrevne 

vandløbsrestaureringer, genopretninger af faunapassager samt rørlagte vandløbsstrækninger. 

  

På baggrund af udførte forundersøgelser i 2014/15 har Hedensted Kommune i august 2015 

ansøgt Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen om tilskud til detailprojektering og 

gennemførelse af de to vandplansprojekter ved henholdsvis Svends og Brå Mølle i Rohden Å 

vandsystem. 

  

Projekterne har til formål at skabe fuld faunapassage ved de gamle mølleopstemninger, hvor 

der i dag er ingen eller meget begrænset faunapassage ved ældre fisketrappelignende 

ordninger. Det forventes, at faunapassagerne skabes ved at lede vandløbet uden om 

mølleopstemningerne. 

  

Begge lodsejere er positivt stemte over for projekterne og kompenseres for gener med 

erstatninger, der udbetales af Naturstyrelsen.  

Lovgrundlag 

 Bekendtgørelse af lov om vandløb § 27, stk. 2 og 5 (lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. 

december 2015) 

 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering § 

19, stk. 1 og 2 (bekendtgørelse nr. 1019 af 29. oktober 2012) 

 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering § 5, stk. 1-3 (bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012) 

Administrationen indstiller, 

at realisering af restaureringsprojekter og erstatninger i forbindelse med vandplaner 

godkendes, 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.999.920 kr. i udgifter og 

7.999.920 kr. i indtægter 

Beslutning 

Anbefales godkendt 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

  

Bilag 

 Svends Mølle Projektforslag.pdf 

 Oversigtskort Svends- og Brå Mølle.pdf 
 Brå Mølle Projektforslag.pdf 

Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Svends_Moelle_Projektforslagpdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_2_Oversigtskort_Svends_og_Braa_Moellepdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_3_Braa_Moelle_Projektforslagpdf.pdf
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00.01.00-P35-11-15 

21.        Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Status for Flex City II 
Fjernvarmesamarbejdet ”Østjysk Fjernvarme” (værker fra Horsens Kommune samt værkerne i 

Løsning og Hedensted), har fået foreløbig tilsagn om tilskud fra Region Midtjyllands program 

”fjernvarmevækst” til Flex City II projektet om smart fjernvarme. Projektet bygger videre på 

erfaringerne fra Flex City I.  Projektet udvides og opdateres i samarbejde med TVIS – 

fjernvarmesamarbejdet i Trekantområdet. Det er aktuelt med Skærbækværkets omstilling til 

flisfyring. Projektets fremtid forventes afklaret i løbet af februar 2016. TVIS står for 

pressedækning når projektet skydes i gang. 

  

 Status på kommunens byggesagsbehandling (bilag udleveret på mødet) 
  

Beslutning 

Taget til efterretning 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 

  

Bilag 

 Byggesager - januar 2016 

  

Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Byggesager__januar_2016.pdf
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00.01.00-P35-12-15 

22.        Eventuelt 

Beslutning 

Orientering om rottebekæmpelse 

Fraværende: Tage Zacho Rasmussen 
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Bilag 

 Bilag 3 Lokalplanforslag 1095 

 Bilag 1 oversigtskort 

 Indstillingsnotat 1095 

 Brev klagesag 2013 

 Brev fra Ørumvej 80 - advokat 

 Bilag 3 - fra Ørumvej 64 

 bilag 2_fra Ørumvej 64 

 Bilag 1_ fra Ørumvej 64 

 Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 78 

 Bemærkning naboorientering fra Ørumvej 64 

 Afgørelse fra Hedensted kommune - skrænt 

 Afgørelse afffald fra Hedensted Kommune - skrænt 

 Afslag Ørumvej 64 

 Indstillingsnotat 

 1 Bilag luftfoto 

 Bilag 2 - Indstillingsnotat 

 bilag 3 - tegninger 

 bilag 1 - kort 

 Oversigtstegning.pdf 

 Bilag 1 - oversigtskort 

 Terrænkoteplan - Bjørnsknudevej 65 

 Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2008 - Klimasikring i 

sommerhusområder ved As Vig 

 Klimavurdering 

 Facadetegning med terrænregulering - Bjørnsknudevej 65 

 Bilag 2 Indstillingsnotat 

 Bilag 1- Oversigtskort - anlæg 

 Bilag 1 oversigt over åbningstider i de forskellige muligheder 

 Bilag til orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter mv. i 2016 

 TEK Indstillingsnotat 

 Tilskudsfolder2016_netversion3 

 Bilag 2 Bemærkninger og rettelser 

 Bilag 3 Kortbilag til ændringsforslag 

 Bilag 4 indkomne høringsbemærkninger 

 Bilag 1 Oversigtskort 

 Indsatsplan, februar 2016 

 Bilag 2 Sønderby Vandværk_vers3 

 Bilag 2 Stenderup Vandværk_vers4 

 Bilag 1_Nitrat i indsatsplanen for Rårup_14012016 

 Bilag 2 As Vandværk og Palsgård Industri 

 Bilag 2 Bjerre Vandværk_vers2 

 Bilag 2 Hornsyld Vandværk_vers3 

 Bilag 2 Rårup Vandværk_vers2 

 Bilag 5 Miljøscreening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup-Hornsyld-

Overby området 

 Bilag 4 Region Midts kortlægning af V1 og V2_grunde_OSD_Juelsminde- kopi 

 Bilag 3_Redegørelse Juelsminde Naturstyrelsen 2010 

 Kortbilag til dagsordenspunkt 

 Svends Mølle Projektforslag.pdf 

 Oversigtskort Svends- og Brå Mølle.pdf 

 Brå Mølle Projektforslag.pdf 

Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Bilag_3_Lokalplanforslag_1095.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_2_Bilag_1_oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_3_Indstillingsnotat_1095.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Brev_klagesag_2013.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_2_Brev_fra_Oerumvej_80__advokat.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_4_Bilag_3__fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_5_bilag_2_fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_6_Bilag_1__fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_8_Bemaerkning_naboorientering_fra_Oerumvej_78.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_9_Bemaerkning_naboorientering_fra_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_10_Afgoerelse_fra_Hedensted_kommune__skraent.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_11_Afgoerelse_afffald_fra_Hedensted_Kommune__skraent.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_12_Afslag_Oerumvej_64.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_13_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_14_1_Bilag_luftfoto.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Bilag_2__Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_2_bilag_3__tegninger.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_3_bilag_1__kort.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Oversigtstegningpdf.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_2_Bilag_1__oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Terraenkoteplan__Bjoernsknudevej_65.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_Beslutning_fra_Plan_og_Miljoeudvalget_den_6_marts_2008__Klimasikring_i_sommerhusomraader_ved_As_Vig.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_Beslutning_fra_Plan_og_Miljoeudvalget_den_6_marts_2008__Klimasikring_i_sommerhusomraader_ved_As_Vig.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_3_Klimavurdering.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_4_Facadetegning_med_terraenregulering__Bjoernsknudevej_65.pdf
Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Bilag_2_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_14_Bilag_2_Bilag_1_Oversigtskort__anlaeg.pdf
Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Bilag_1_oversigt_over_aabningstider_i_de_forskellige_muligheder.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Bilag_til_orientering_om_tilsagn_om_tilskud_til_naturprojekter_mv_i_2016.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_2_TEK_Indstillingsnotat.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_3_Tilskudsfolder2016_netversion3.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Bilag_2_Bemaerkninger_og_rettelser.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_2_Bilag_3__Kortbilag_til_aendringsforslag.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_3_Bilag_4_indkomne_hoeringsbemaerkninger.pdf
Bilag/Punkt_18_Bilag_4_Bilag_1_Oversigtskort.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Indsatsplan_februar_2016.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_2_Bilag_2_Soenderby_Vandvaerk_vers3.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_3_Bilag_2_Stenderup_Vandvaerk_vers4.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_4_Bilag_1_Nitrat_i_indsatsplanen_for_Raarup_14012016.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_5_Bilag_2_As_Vandvaerk_og_Palsgaard_Industri.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_6_Bilag_2_Bjerre_Vandvaerk_vers2.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_7_Bilag_2_Hornsyld_Vandvaerk_vers3.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_8_Bilag_2_Raarup_Vandvaerk_vers2.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_9_Bilag_5_Miljoescreening_af_indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse_i_StenderupHornsyldOverby_omraadet.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_9_Bilag_5_Miljoescreening_af_indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse_i_StenderupHornsyldOverby_omraadet.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_10_Bilag_4_Region_Midts_kortlaegning_af_V1_og_V2_grunde_OSD_Juelsminde_kopi.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_11_Bilag_3_Redegoerelse_Juelsminde_Naturstyrelsen_2010.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_12_Kortbilag_til_dagsordenspunkt.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Svends_Moelle_Projektforslagpdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_2_Oversigtskort_Svends_og_Braa_Moellepdf.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_3_Braa_Moelle_Projektforslagpdf.pdf
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 Byggesager - januar 2016 

 

 

Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Byggesager__januar_2016.pdf

