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21. Principgodkendelse af lokalplan 1093 - erhvervsområde 
ved Reprovej i Hedensted 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage principiel stilling til lokalplanlægning, som skal give mulighed for 
en udvidelse af Virksomheden Polyprint A/S, Reprovej 3-5, 8722 Hedensted. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger.  

Historik 

På baggrund af et ønske fra virksomheden Polyprint A/S blev der i kommuneplanrevisionen i 
2013 inddraget et mindre areal i et eksisterende rammeområde 5.E.23 - Erhvervsområde nord 
i Hedensted, for at muliggøre efterfølgende lokalplanlægning for en udvidelse af virksomheden. 

Sagsfremstilling 

Hovedparten af Polyprint A/S er i dag omfattet af den gældende lokalplan 116, og der skal 
udarbejdes en ny lokalplan, for at de arealer, som blev inddraget i rammeområde 5.E.23 i 
2013, kan anvendes til en udvidelse af denne virksomhed. Den nye lokalplan skal desuden 
omfatte mindre dele af virksomheden allerede anvendte arealer, som ikke hidtil er 
lokalplanlagte. Lokalplanens område skal udlægges til lettere industri med en maksimal 
bebyggelsesprocent på 50, et maksimalt etageantal på 2 og en maksimal bygningshøjde på 12 
m i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Der forudsættes 
udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen og den nye del af virksomhedens område skal 
spildevandskloakeres.  

Lovgrundlag 

Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013), § 13, stk. 2, 3 og 4. 

Administrationen indstiller, 

at det principgodkendes, at der kan lokalplanlægges for en udvidelse af virksomheden 
Polyprint A/S  
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Beslutning 

Indstillingen tiltrådt.  
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Bilag 2 - Lokalplan 1093 - arealdisponering 
• Bilag 1 - Lokalplan 1093 
• Indstillingsnotat - principgodkendelse af Lokalplan 1093 
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22. Principgodkendelse af lokalplan 1088 og 
Kommuneplantillæg nr. 9 i Tørring 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplan 
1088 boligområde ved Viborgvej i Tørring og kommuneplantillæg nr. 9, samt 
spildevandplanstillæg nr. 26.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Den 30. april 2014 besluttede byrådet at købe ejendommen Follerupgård på Viborgvej 44, 
Tørring, med henblik på udstykning til boliger.  

Sagsfremstilling 

I 2014 overtog Hedensted Kommune ejendommen på Viborgvej 44 i Tørring med henblik på at 
udstykke den til nye byggegrunde til boliger. I den forbindelse skal der udarbejdes en lokalplan 
med tilhørende kommuneplantilæg, samt spildevandplanstillæg. 
  
Lokalplanen udarbejdes efter følgende principper: 
  

•         Lokalplanområdet disponeres efter principperne på bilag nr. 3  
•         Lokalplan sikre at der kan opføres boliger i form af åben-lav bebyggelse i maksimum 

2 etager, med en maksimum højde på 8,5 meter  
•         Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund maksimum 30% 
•         Grundene udstykkes med en størrelse på minimum 1000 m2 
•         Lokalplanen sikre at overfladevand håndteres inden for lokalplanområdet 
•         Lokalplanen stiller krav til boligernes arkitektoniske udtryk  

  
Kommuneplantillægget udarbejdes som beskrevet på bilag nr. 2, så der gives mulighed for, at 
udnytte hele arealet på Viborgvej 44 i Tørring til boliger med dertilhørende rekreative arealer.  
  
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, 
fx 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 principskitsen og vil blive taget højde for i lokalplanen.   
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Lovgrundlag 

Lov om planlægning § 13 stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 
Lov om planlægning § 23c, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 

Administrationen indstiller, 

at der udarbejdes et forslag til lokalplan 1088, med tilhørende kommuneplantillæg og 
spildevandplanstillæg. 

at der igangsættes jordbundsundersøgelser på arealet. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Bilag 1 - oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Bilag 3 - Principskitse 
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23. Strategi for borgerdeltagelse i lokalplanprocessen 

Beslutningstema 

Der skal tages beslutning om strategi for borgerdeltagelse i lokalplanprocessen. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med lokalplanprojektet, hvis overordnede formål er at udarbejde lokalplaner med 
den nødvendige faglige kvalitet i en samskabende og effektiv proces, er et af delprojekterne at 
udarbejde en strategi for borgerdeltagelse i lokalplaner. Strategien er udarbejdet for at skærpe 
deltagelse af borgerne og overvejelserne i begyndelsen af hver lokalplanlægningsproces.  
  
Strategien indebærer mere systematik i arbejdet med borgerdeltagelse;  

• at alle har mulighed for at deltage aktivt i fællesskabet 
• at samskabelsen styrkes mellem administrationen, politikkere, bygherrer og borgere i 

lokalplanprocessen 
• at der sikres ejerskab og ansvar hos de involverede parter 
• at beslutningsprocesser kvalificeres 
• at der skabes nye sammensætninger og projekter samt synergi mellem andre idéer, 

projekter og tiltag 
• at Hedensted Kommune skal skabe borgerdeltagelse i størst omfang i de lokalplaner, 

hvor der kan tilbydes størst medindflydelse og handlerum 
   
Strategien er vedhæftet som et bilag.  

Kommunikation 

Ved godkendelse sættes Strategi for borgerdeltagelse i lokalplanprocessen på Hedensted 
Kommunes hjemmeside 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik godkender strategi for borgerdeltagelse i lokalplanprocessen. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 
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Bilag 

• Borgerdeltagelse i lokalplanprocessen 
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01.02.00-P16-4-14 

24. Forslag til lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved 
Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit med tilhørende 
tillæg nr. 3 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 samt 
tillæg nr. 24 til Hedensted Spildevandsplan 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til om forslag til lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit 
Langgade og Barrit Hulevej i Barrit, kommuneplantillæg nr. 3, spildevandsplantillæg nr. 24 
samt vedtagelse af afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. 

Udvalget for Teknik og Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi skal desuden tage stilling 
til, om der ønskes at afholde ekstraordinære møder umiddelbart før byrådsmødet d. 24. juni 
2015 for endelig vedtagelse af planforslagene, så den endelige vedtagelse kan ske inden 
sommerferien, under forudsætning af at der ikke indkommer bemærkninger eller indsigelser, 
der kræver en længerevarende sagsbehandling.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger.   

Historik 

Udvalget for Fritid og Fællesskab godkendte den 11. august 2014 principperne for udarbejdelse 
af planforslagene.   

Sagsfremstilling 

Haco A/S ønsker at udvide deres produktion, hvilket forudsætter en tilbygning til 
færdigvarelageret, samt en afdeling til overfladebehandling af emner. Virksomheden ønsker at 
udvide på den sydligste del af matr. nr. 37m Over Barrit By, Barrit. Området er markeret på 
bilag 1. For at muliggøre udvidelsen af virksomheden er der udarbejdet Tillæg nr. 3 til 
Hedensted Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende grundvandsredegørelse, Lokalplan 1090 
for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit samt Tillæg nr. 24 til 
Hedensted Spildevandsplan. Planforslagene er vedlagt som bilag.  
  
Hedensted Kommune har udarbejdet en miljøscreening, hvor det vurderes, at 
kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og spildevandstillægget ikke giver anledning til 
væsentlige miljøpåvirkninger, derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering for planerne. 
Miljøscreeningen er vedlagt som bilag. 

 

 



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
3. marts 2015 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
11 

 

Kommunikation 

Planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring. Afgørelsen om ikke at udarbejde en 
miljøvurdering offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.  

Lovgrundlag 

Forslag til lokalplan: Lov om planlægning § 13 stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 
2013. 

Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning § 23c, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. 
maj 2013.  

Grundvandsredegørelse: Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af 
drikkevandsressourcer (BEK nr. 1265 af 16/10/2013) 

Forslag til spildevandstillæg: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06 2010 
§ 32 om spildevandsplaner. 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser mv. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

Afgørelse om miljøvurdering: Lov om Miljøvurdering af planer og programmer § 3, Stk. 2 jf. 
lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013. 

Administrationen indstiller, 

• at forslag til lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit 
Hulevej i Barrit sendes i 8 ugers offentlig høring  

• at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring  

• at forslag til spildevandsplantillæg nr. 24 sendes i 8 ugers offentlig høring 

• at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres 

• at Udvalget for Teknik og Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi afholder 
ekstraordinære møder før byrådsmødet d. 24. juni 2015.  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Bilag 1 - oversigtskort 
• Bilag 2_Indstillingsnotat 
• Bilag 3_Kpt_3_grundv 
• bilag 4_lokalplan 
• Bilag 5 forslag til spildevandsplantillæg 
• Bilag 6_screening 
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 02.34.00-P25-9-14 

25. Beplantning ved Skovbrynet i Juelsminde 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til, om udvalget vil gøre brug af deres påtaleret jf. § 18 i tinglyst 
deklaration, lyst den 6. oktober 1976, jf. § 4 vedrørende forpligtigelse til vedligeholdelse af et 
5 m bredt beplantningsbælte i maksimal højde på 2-3 m. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget en anmeldelse fra ejer af ejendommen Granbakken 17, 7130 Juelsminde 
vedrørende dårlige udsigtsforhold, der medfører tab af herlighedsværdien fra dennes ejendom. 
  
Under sagsbehandlingen er vi blevet bekendt med, at der for området sydøst for anmelderens 
ejendom (beliggende Skovbrynet 1-11 og 2, 7130 Juelsminde), er tinglyst en deklaration, lyst 
den 6. oktober 1976, hvori der i § 4 er lyst at: 
"Køberne af grundene matrikel nr. 17hz, 17hy, 17hz, 17hæ, 17hø og 17 ia samt 17hm, er 

forpligtet til at veligeholde et 5 m bredt grønt bælte på nordsiden af grundens sydskel, med en 

blandet buskbevoksning af maksimalt 2-3 m højde". 
  
På ejendommen matrikel 17ia, beliggende Skovbrynet 11, 7130 Juelsminde, er der inden for 
det deklarerede 5 m brede beplantningsbælte, en del enkeltstående ældre og høje træer 
(hovedsagelig birketræer), som er en del højere end den deklarerede højde på maksimalt 2-3 
m. 
  
Ejeren af ejendommen Skovbrynet 11, Juelsminde er blevet kontaktet, og hun oplyser: "At 

hun købte ejendommen i april 2011. På daværende tidspunkt havde beplantningen allerede 

eksisteret i flere årtier. I foråret 2013 vælger hun at reducerer kraftigt i beplantningen, men 

bibeholder enkelte af de store og meget gamle træer. Der oplyses, at beplantningen på modsat 

side af Tofteskovvej er endnu højere og mere vild, og derfor giver det ikke noget visuelt 

forkert indtryk. Hun oplyser, at der gennem årtier har været accepteret, at beplantningen har 

eksisteret og ansøger derfor om dispensation, mod at der selvfølgelig ikke sker yderligere og 

tættere tilvækst af for høj beplantning". 
  
Påtaleretten for tinglyste deklaration "tilkommer alene Juelsminde Kommunalbestyrelse" (jf. 
§18). 
  
Administrationen vurderer, at udvalget ikke bør gøre brug af påtaleretten med baggrund i, at 
der er tale om en beplantning, der over flere årtier har vokset sig til meget høje træer uden 
påklage eller håndhævelse af forpligtigelsen af deklarationen. 
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Endvidere er offentlig regulering af beplatningshøjde betænkelig. Dels er der i så fald typisk 
tale om intervention i nabostridigheder, og dels udløser sådanne sager såsom denne betydelig 
myndighedsbehandling uden, at det giver samfundsmæssig værdi. 
  
Ved tilsyn på stedet og ud fra ejers oplysninger vurderes det, at der ikke er tale om vildt 
voksende beplantning, men vedligeholdt og beskåret beplantning. 
  
Det kan dog ikke afvises, at beplantningshøjden har indflydelse på anmelderens havudsigt fra 
dennes ejendom. 

Kommunikation 

Beslutningen skal sendes til orientering til anmelder og ejer. 

Lovgrundlag 

En håndhævelse af deklarationen skal ske på baggrund af Bekendtgørelse om planlægning, 
LBK nr. 587 af 27. maj 2013, § 43: 
"Kommunalbestyrelsen kan ved påbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om 
forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan" 

Administrationen vurderer. 

at der ikke gøres brug af påtaleretten. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Deklaration vedr. parceller ved Tofteskovvej - tinglyst 6. oktober 1976 
• kortudsnit - Skovbrynet 11, Juelsminde 
• Foto af beplantning - Skovbrynet 11, Juelsminde 
• TEK Indstillingsnotat - Skovbrynet 11 
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26. Opsætning af 16m høj pylon ved Sunset Boulevard 

Beslutningstema 

 Udvalget for Teknik skal tage stilling til Vejdirektoratets høringssvar ang. opsørning af 16 
meter høj pylon. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger.  

Historik 

Den 13. januar 2015 besluttede udvalget for Teknik at: 
Der arbejdes for en dispensation fra lokalplan 179 og der sendes på den baggrund en høring til 
vejdirektoratet og øvrige berørte parter. 

Sagsfremstilling 

Sunset Boulevard søger om dispensation, fra lokalplan 179 til opsætning af 16 m høj og 4m 
bred pylon i arealet mellem bygningen og motorvejen E45. 
Ansøgers argumenter for en dispensation: Formålet med opsætning af 16 m høj pylon er 
primært, at gøre opmærksom på Sunset Boulevard's tilstedeværelse over for potentielle 
gæster. Gæster når forbi afkørslen, inden restauranten er synlig. Ansøgningsmateriale vedlagt 
som bilag. 
   
Bestemmelser i lokalplanen som berøres: Lokalplanen er i sin helhed vedlagt som bilag. 
Formålsparagraffen: At sikre at området disponeres og bebygges således, at der opnås et 
smukt helhedsindtryk i facader og skiltning m.v. så området fremtræder præsentabelt fra de 
overordnede veje 
§9, Stk. 13. Fritstående skilte eller flag må ikke opsættes indenfor lokalplanens område   
Stk. 14. Skiltning på den enkelte ejendom skal etableres efter en samlet skilteplan, som skal 
godkendes af Hedensted Kommune. Der må opsættes 1 facadeskilt mod Motorvej E45, 
Gesagervej eller Vestre Ringvej samt 1 facadeskilt mod den interne fordelingsvej.  
Stk. 15. Fritstående skilte skal placeres i den angivne skiltelinie i delområde D1, D2, G og H 
mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej kan der opsættes 1 fritstående skilt pr. 
ejendom i form af søjleskilte med højde på mellem 4 - 8 m og med en max. dybde på 0,5 m 
og en bredde på 1 - 2 m.  
Stk. 18. De på kortbilag 13 viste ubebyggede arealer i delområde D1, D2, E1, E2, F1, F2, G og 
H skal fremtræde som sammenhængende arealer med ensartet karakter og udformning, 
    
Høring af Vejdirektoratet:  

Vejdirektoratet anbefaler ikke at der meddeles dispensation. Idet at en dispensation er i modstrid med 

formålsbestemmelserne i Kildeparkens lokalplan. Desuden vil det være klart præcedensdannende og det vil 
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fremover være vanskeligt at fastholde den arkitektoniske linje i områdets facade langs E45. Derudover 

vurderer Vejdirektoratet, at området er reguleret af naturbeskyttelseslovens §21, fordi Vejdirektoratet har 

forstået, at formålet med dispensation er at gøre den nye pylon synlig over store afstande, da pylonen vil få 

en højde på 16 meter Slutteligt må det forventes, at Vejdirektoratet vil påtale den nye pylon jf. 

naturbeskyttelseslovens § 21. Indsigelses brev vedlagt som bilag sammen med 2 af Vejdirektoratets 

tidligere høringssvar. Vejdirektoratet har fået medhold i en sag vedr. håndhævelse af 

Naturbeskyttelseslovens §21 i samme område. 

Administrationens vurdering: 
Der kan iht. Planlovens §19 stk. 1 dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, men ikke, 
hvis dispensationen er i strid med formålet eller principperne i lokalplanen. En dispensation er 
klart præcedensdannende for hele lokalplanområdet og dermed være afgørende for helheden. 
Konsekvensen vil blive, at det i fremtiden ikke vil være muligt for kommunen at regulere 
pyloner i området, hvorfor andre vil kunne få dispensation til tilsvarende i lokalplanområdet. 
Det er Administrations vurdering at vejdirektoratet agter at påbyde pylonen fjernet jf. 
Naturbeskyttelseslovens §21. stk 1., såfremt den bliver opsat. Envidere har Natur- og 
Miljøklagenævnet truffet afgørelse i en skiltesag i nabolokalplanområdet, hvor de fastholder 
Vejdirektoratets påbud om fjernelse af skilte. (afgørelse vedlagt som bilag). Hvorfor 
Administrationen indstiller, at der ikke gives dispensation. 

Lovgrundlag 

Planlovens §19 stk. 1, 3 og § 28 og 29, stk. 3 samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om 
lokalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v.  
§ 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre 
oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder  
Efter naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1, er det forbudt i det åbne land at anbringe plakater, 
afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og 
propagandaøjemed.  
Efter bestemmelsen i § 21, stk. 2, gælder en række undtagelser fra forbuddet i stk. 1. Ifølge 
stk. 2, nr. 1,  

Administrationen indstiller 

at der ikke meddeles dispensation  

Beslutning 

Sagen udsættes med henblik på en juridisk vurdering. Når vurderingen foreligger vil sagen 
blive rundsent til udvalgets medlemmer med henblik på en endelig afgørelse.  
  
Steen Christensen var fraværende. 
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Bilag 

• TEK Indstillingsnotat (bilag 1) 
• Bilag 2 - Oversigtskort 
• 15-01286-4 Vejdirektoratets svar på nabohøring af påtænkt dispensation fra lokalplan 

179 1 
• 14-01473-7 Afgørelse_NMKN 2 
• Lokalplan 179 
• 1034 1 
• 13-03363-2 13-03363-2 Hedensted Kommune, forslag til lokalplan 1069 for område til 

erhverv, 1789 1 
• SB Hedensted 16mtr. pylon - fra E45 
• Sunset Boulevard_ Kildeparken 10 Hedensted - Ansøgning om forhøjelse af 

eksisterende pylon 1 
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05.01.08-Ø00-1-15 

27. Overordnet prioritering af vejvedligeholdelse 2015 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til den overordnede prioritering af vejvedligeholdelsen i 
2015. 

Økonomi 

Der er i budgettet for 2015 afsat i alt 25 mio. kr til vedligeholdelse af kørebaner. 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Der ønskes en drøftelse af administrationens oplæg til prioritering af driftsmidlerne til 
vejvedligeholdelsen i 2015. 
  
Administrationen forventer at anvende 5 mio. kr. til følgende projekter: 
  

• Udskiftning af afvandingsbrønde og renovering af fortovsbelægninger i forbindelse med 
kloakrenovering i Rask Mølle og Hedensted 

• Renovering af Bredgade, Hedensted i forbindelse med forventet etablering af 
signalanlæg ved Mosegade 

• Vejudvidelse på Barrit Hulevej, Barrit 
• Totalrenovering af Strandhusevej, Juelsminde 
• Totalrenovering af Sneppevej, Løsning ved Løsning Plejecenter 
• Forprojekt for renovering af Horsensvej, Hedensted  

  
4,5 mio. kr. anvendes til at lægge slidlag på 8-9 år gamle forstærkningsbelægninger for at 
bevare investeringen på disse vejstrækninger. 
  
De resterende 15,5 mio. kr. forventes anvendt til slidlagsbelægninger med 9 mio. kr. på 
lokalveje i by og på land og 5,5 mio. kr. på trafikveje i by og på land. 
  
Den politiske beslutningsproces om et muligt funktionsudbud af vejvedligeholdelsen har ikke 
indflydelse på prioriteringerne af årets arbejder på vejområdet. 

Administrationen indstiller, 

at administrationen udbyder og udfører vedligeholdelsesarbejder i henhold til oplæg. 
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Beslutning 

Indstillingen tiltrådt.  
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Bilag 1, oversigt over større projekter 
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05.13.00-P20-14-14 

28. Udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter til 
gennemførelse i 2015 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter, der er 
udvalgt fra trafiksikkerhedsplanens reviderede bruttoliste over projektlokaliteter. 

Økonomi 

Der er en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr til arbejdet. 
  
Bevillingen er foreslået fordelt således: 

• 1,2 mio. kr. til udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanens bruttoliste, efter 
prioritering og indarbejdelse af nye ønsker igennem borgerhenvendelser. 

• 0,3 mio. kr. til mindre projekter og projekter der gennemføres i tilknytning til årets 
asfalt- og vedligeholdelsesarbejder på kommunevejene. 

  
Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

På byrådsmødet d. 28. februar 2015 blev det besluttet at godkende anlægsbevilling til 
trafiksikkerhedsarbejder på 1,5 mio. kr. 

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsplanens bruttoliste med prioriterede lokaliteter er opdateret med de nyeste tal 
for trafikuheld for en 5 årig periode (2009-2013). Endvidere er tilføjet trafikmålinger, der er 
foretaget siden trafiksikkerhedsplanens godkendelse i 2013. 
  
Beløbet på 1,2 mio. kr. til udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanens bruttoliste foreslås 
afsat til følgende projekter til gennemførelse i 2015: 

• Lindvedvej i Øster Snede - Hastighedsdæmpning/Byport 
• Kirkevej/Juelsbovej ved Løsning Skole - Regulering af kryds 
• Mosegade/Bredgade i Hedensted - Trafiksikring af- og fremkommelighed i kryds 
• Juelsmindevej/Ørumvej ved Daugård - Sikring af kryds 
• Vejlevej/Klakringvej ved Juelsminde - Sikring af bløde trafikanter ved dobbeltrettet 

kryds 
• Hedenstedvej ved Nørre Aldum - Lokal hastighedsbegrænsning 

  
Uddybende forklaring til de enkelte lokaliteter med løsningsforslag er beskrevet i 
indstillingsnotatet.  
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Lovgrundlag 

Lov om offentlige veje m.m., lov nr. 1520 af 27. december 2014, kap. 2, § 8 
Bekendtgørelse af færdselsloven, LBK nr. 1386 af 11. december 2013, kap. 15 og § 92/§100. 
  

Administrationen indstiller, 

at de udvalgte lokaliteter med løsningsforslag godkendes til udførelse i 2015. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.   

Bilag 

• Revideret bruttoliste 2015 
• Bilag 1 - oversigtskort, trafiksikkerhedsprojekter 2015 
• Udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter til udførelse i 2015 
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06.02.11-G01-3-14 

29. Vedligeholdese af kommunale vandløb 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal vedtage principper for fordeling af udførelse af opgaven med 
vedligeholdelse af kommunale vandløb. 

Økonomi 

Opgaven finansieres inden for rammerne af de budgetterede driftsmidler.  
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

På sit møde den 2. september 2014 vedtog Udvalget for Teknik, at opgaven med 
vedligeholdelsen af de kommunale vandløb skal deles op i mindre pakker.  

Sagsfremstilling 

Vedligeholdelsesopgaverne er nu opdelt i følgende pakker: 
  
Maskinel pakke, bestående af den årlige maskinelle vedligeholdelse i hele kommunen: ca. 
210.000 kr. 
Administrationen anbefaler, at denne pakke løses via indgåelse af en samarbejdsaftale med 
Vejle kommunes entreprenørafdeling. 
  
Manuel pakke, bestående af den årlige manuelle vedligeholdelse i hele kommunen: ca. 
250.000 kr. 
Administrationen anbefaler, at denne pakke fordeles via underhåndsbud fra den nuværende 
kontraktholder og yderligere et relevant firma.   
  
Gudenå pakke, bestående af den årlige vedligehold af Gudenåen fra Tørring til Åstedbro plus 
Mattrup Å: ca. 100.000 kr. Udføres jfr. samarbejdsaftale af Horsens kommunes driftsafdeling. 
De foretager to årlige klipninger af grøde med båd. 
Fortsætter uændret. 
  
Sandfang pakke, bestående af tømning og bortkørsel af sand fra ca. 30 sandfang og sikring af 
udløb og sluser: ca. 125.000 kr. Udføres af forskellige lokale entreprenører.  
Fortsætter uændret. 
  
Ekstra Opgaver, fordelt på manuel fjernelse af træer og maskinel opgravning af sand. Som 
regel akutte opgaver: ca. 100.000 kr. 
Fordeles løbende til relevante aktører på området. 
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Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1208 af 30. september 2013 § 31 

Administrationen indstiller, 

at den beskrevne opdeling og fordeling af opgaver godkendes.  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 
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13.06.04-P00-1-15 

30. Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af 
byggemodninger 

Beslutningstema 

Ansøgning om anlægsbevilling til fordeling af puljebeløb til færdiggørelse af anlægsprojekter på 
igangværende anlæg ud fra prioriteringen i sagsfremstillingen. 

Økonomi 

Ansøgningen skal finansieres af den på investeringsoversigten afsatte pulje på 2,0 mio. kr. til 
færdiggørelse mv. af byggemodninger til bolig- og erhvervsformål.   
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Der er på investeringsoversigten afsat 2,0 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodninger for 
bolig- og erhvervsformål.  
  
En af fordelene ved at færdiggøre byggemodninger er bl.a., at driften af veje og grønne 
områder herefter vil blive overdraget til grundejerforeningens ansvar, så kommunen ikke 
længere har driftsomkostninger hertil. En anden årsag er også, at det kan være nemmere at 
sælge eventuelle restgrunde i udstykningen, når arealet ser mere færdigt ud. Ud fra disse 
parametre er følgende udstykninger udvalgt til færdiggørelse: 
  

• Sikavej, Tørring 
• Stenkærgård, Rask Mølle 
• Lillekongens Ager, Uldum 
• Thyras Vænge, Lindved 
• Mekuvej, Uldum eller Vestergårdsmarken, Hornsyld - er afhænging af planer for 

asfaltering af den øvrige del af Mekuvej. 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik anbefaler Byrådet, at der gives tillægsanlægsbevillinger som 
anført i vedlagte bilag  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.  
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Bilag 

• Bilag 1 Færdiggørelse af byggemodninger 
• Økonomisk oversigt over færdiggørelse af byggemodninger 2015 
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31. Reklamefiniansiering af stander og hundeposer 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til, om der kan opsættes reklamefiniansierede standere med gratis 
hundeposer ved grønne områder og strande. 

Økonomi 

Driftsbesparelsen på 30-35.000 kr vil blive prioriteret inden for det gældende budget. 

Sagsfremstilling 

Kommunen er tilbudt, at firmaet 'tikspac' vil levere 35 standere og gratis forbrug af 
hundeposer til opsætning rundt om i kommunen ved f.eks strande og grønne områder i 2 år. 
Standerne finansieres ved, at firmaet finder sponsorer til standerne, som betaler for deres 
reklameplads. Poserne er bionedbrydelige. 
  
Der er i dag opsat 31 standere til hundeposer rundt i kommunen. Firmaet har tilbudt at levere 
35 reklamefinansierede standere. De eksisterende standere vil derfor blive erstattet af de 
leverede, og der vil blive opsat yderligere nogle stykker på  relevante lokaliteter.  

Hedensted Kommune afholder alle udgifter til udskiftning af standerene. 

Det vil tage ca. 3 måneder fra vi siger ok, til standerene bliver leveret. De vil således kunne 
være i brug fra det sene forår. 

Kommunikation 

Information på hjemmeside i forbindelse med opsætningen. 

Administrationen indstiller, 

at der indgås aftale om levering af reklamefinansierede standere til hundeposer. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Prospekt fra ticspac 
• Hundestandere 
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 07.04.00-P00-1-13 

32. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi - 
forlængelse af hensigtserklæring 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik, Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi samt Byrådet skal tage 
stilling til, om hensigtserklæringen af 19. december 2013 mellem ejerne af affaldsselskaberne 
ESØ 90 I/S og Østdeponi skal forlænges frem til 31. december 2015. 

Økonomi 

Affaldsområdet er takstfinansieret. En fusion af de 2 selskaber betyder ikke umiddelbart 
ændringer i taksterne. 

Historik 

12. august 2013, orientering til det daværende Teknik- og Miljøudvalg om, at bestyrelsen for 
Østdeoni havde besluttet at tage kontakt til ESØ 90 I/S med henblik på at undersøge 
mulighederne for fremtidigt samarbejde og en evt. fuion. 
7. januar 2014, Udvalget for Teknik beslutter at indstille til Byrådet, at hensigtserklæringen af 
19. december 2013 undskrives således, at ESØ og Østdeponi kan indlede analyser og 
forhandlinger med henblik på fusion af de 2 selskaber. 
13. januar 2014, Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi indstiller til Byrådet at Byrådet 
godkender indstillingen fra Teknisk udvalg. 
28. januar 2014, Byrådet godkender indstillingen og hensigtserklæringen underskrives. 

Sagsfremstilling 

Hensigtserklæringen af 19. december 2013 mellem ejerne af ESØ og Østdeponi ophører jf. 
aftalens pkt. 7 den 31. december 2014, medmindre parterne aftaler andet. 
Med skrivelse af 30. januar 2015 anmoder selskaberne om, at ejerkommunerne forlænger 
hensigtserklæringen frem til den 31. december 2015. 
Der er i løbet af 2014 arbejdet, i såvel styregruppe som arbejdsgruppe, med tilvejebringelse af 
et beslutningsgrundlag indeholdende forslag til vedtægter, økonomi/åbningsbalance og 
organisering for et nyt selskab. Arbejdet har imidlertid taget længere tid end oprindeligt 
beregnet. I forbindelse med dette arbejde er der også aftalt en forventning om, et en evt. 
fusion kan ske pr. 1. januar 2016 alternativt i løbet af 2015. 
Det er med henblik på at fortsætte og færdiggøre disse arbejder, således at der kan 
præsenteres et færdigt beslutningsgrundlag for ejerkommuner senest juni 2015, at der bedes 
om at hensigtserklæringen forlænges til 31. december 2015. 
Det færdige beslutningsgrundlag skal herefter politisk behandles og godkendes i alle 
ejerkommuner, inden en fusion kan realiseres. 
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Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at få færdiggjort det igangsatte arbejde, 
således at der i løbet af 2015 kan træffes endelig beslutning om, hvorvidt de 2 selskaber skal 
fusioneres eller ej. 

Kommunikation 

Beslutning skal meddeles til de øvrige 5 kommuner samt de 2 affaldsselskaber.  

Administrationen indstiller, 

at hensigtserklæringen af 19. december 2013 forlænges frem til den 31. december 2015. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• hensigtserklæring af 19-12-13. 
• Brev med anmodning om forlængelse af hensigtserklæring 
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01.05.11-P20-1-14 

33. Orientering om tilskud til naturgenopretnings- og 
naturplejeprojekter i Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Hedensted Kommune har siden 2007 haft en pulje med midler til naturgenopretnings- og 
naturplejeprojekter. Lokalråd, lodsejere, organisationer og enkeltpersoner i Hedensted 
Kommune har kunnet søge om tilskud til mindre naturprojekter, som ønskes udført i 2015. 
Puljen er på 100.000 kr.  
  
Projekterne vurderes 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 4 ansøgninger til dette års pulje. Alle har fået tilsagn om tilskud til samlet 
set 74.500 kr. Ingen har fået afslag. 
  
På baggrund af dette års begrænsede søgning til puljen påtænkes det til næste års pulje at 
åbne op for tilskud til etablering af mindre søer, hvilket ikke tidligere har været en del af 
puljen. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning og udvalget er indstillet på at der arbejdes videre med 
muligheden for at åbne for tilskud til etablering af mindre søer. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter 2015 
• Folder om Tilskud_Natur-plejeprojekter2015 
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01.05.00-K04-1-15 

34. Høring af Natura 2000 planer 2016-21 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til de bemærkninger der foreslås indsendt til Naturstyrelsen, som svar på 
høring over forslag til Natura 2000 planer for perioden 2016-21. 

Økonomi 

Til planerne stiller staten en række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at 
kommunerne i mindre omfang bidrager med driftsmidler. Det kan endnu ikke estimeres, hvor 
stort et beløb det vil dreje sig om, da indsatserne endnu ikke er beskrevet. 

Sagsfremstilling 

Staten udsendte den 19/12-14 forslag til Natura 2000 planer 2016-2021, de er 2. generation 
af Natura 2000-planer for arealer, der ikke er omfattet af skovloven.  
  
Den foreliggende plan afløser i 2016 de gældende Natura 2000 planer 2010-15 efter 
miljømålsloven. De dele af planerne, som er udarbejdet efter skovloven gælder fortsat i de 
eksisterende planer for 2010-2021. 
  
Hedensted Kommune kan bifalde de tiltag, der er fremkommet i forslagene til Natura 2000 
planerne 2016-2021. Fuld implementering af planerne er dog afhængig af, at kommunen bliver 
kompenseret med DUT-midler til implementering af indsatser. Et beløb kan endnu ikke 
estimeres, da konkrete indsatser ikke er beskrevet. Herudover er der en række tekniske 
bemærkninger og rettelser til de enkelte planer. 

Kommunikation 

Høringssvar sendes til Naturstyrelsen. 

Lovgrundlag 

Lov om ændring af miljømålsloven, Lov nr. 514 af 27. maj 2013 §40, 42 og 42A 
Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 
(Miljømålsloven), Lov nr. 1150 af 17. december 2003 

Administrationen indstiller, 

at høringssvar sendes til Naturstyrelsen 
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Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort Natura 2000 områder.pdf 
• Bilag 3. Udkast til høringssvar til Naturstyrelsen 
• Bilag 4. Natura 2000 områder. 
• Bilag 2. Indstillingsnotat Natura 2000 planer 
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01.05.12-P20-1-13 

35. Revideret ansøgning til Grønt Partnerskabsprojekt i 
Uldum Kær 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til igangsættelse af en ny fundraising-indsats for at komme i gang med 
det grønne partnerskabsprojekt om stier og formidling i Uldum Kær. 

Økonomi 

Via driftsmidler har kommunen allerede lagt 87.000 kr. ud til projekter, der var behov for at 
 igangsætte samt til konsulentydelse på 52.500 kr. Hvis der er success med at indhente 
fondsmidler til den nye fundraisings fase 1, vil disse udlagte udgifter blive betalt heraf. Hvis 
der ikke bliver givet fondsmidler til fase 1, foreslås det, at kommunen etablerer allerede 
indkøbt bro ved Ølholm Bæk til en yderligere uggift på 36.750 kr. 

Historik 

Teknik- & Miljøudvalget har i brev af 30. april 2013, og efter positiv tilbagemelding fra Det 
Grønne Råd, anbefalet ansøgning om tilskud til Projekt grønt partnerskab om stier og 
formidling i Uldum Kær. 

Sagsfremstilling 

Naturstyrelsen gennemførte i 2009 miljømilliard-projekt i Uldum Kær ved Gudenåen, i tæt 
samarbejde med lodsejere og Hedensted Kommune. I 2013 blev dannet et Grønt 
Partnerskabsprojekt med 12 aktører herunder Hedensted Kommune, der påtager sig rollen 
som projektholder for, " Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær" . 
Formålet med projektet er, at udføre konkrete forbedringer i forhold til miljømilliard projektet. 
Grønt Partnerskabsprojekt tager udgangspunkt i eksisterende stier og formidling, som foreslås 
forbedret via supplerende udlæg af afmærkede ruter, formidling, faciliteter samt nye 
formidlingstiltag med fokus på kærets store oplevelsespotentiale, som et særligt dellandskab i 
Gudenåsammenhængen. 
  
Der blev givet tilsagn på ca. 600.000 kr. gennem LAG; fra Naturstyrelsen og fra Friluftsrådet. 
Nordeafonden blev ansøgt om de øvrige 1.400.000 kr. men gav afslag (afslag sker uden 
begrundelse). Kommunen har ikke kunnet gøre anvendelse af de nævnte tilsagnsmider, før 
projektet var fuldt finansieret. Derfor har kommunen af egne midler finansieret delprojekter, 
som ikke kunne afvente afklaring på indsendte ansøgning til Nordeafonden - med den risiko, at 
kommunen ikke ville få refunderet beløbet ved afslag på ansøgningen. Til gengæld har 
kommunens udlæg medvirket til det lokale engagement og til øget tilfredshed med at bruge de 
rekreative faciliteter i kærområdet. 
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Efter en revurdering af Uldum Kær projektet, er det nu forsøgt inddelt i naturlige faser efter de 
tilsagn, som vi har fået, og som det giver mening at udføre hver for sig og med risiko for, at 
de efterfølgende faser ikke lykkes. Der kræves en fundraisings-indsats for blot at komme i 
gang med fase 1, selvom man indregner den støtte, som vil kunne anvendes i fase 1 fra de 
givne tilsagn. 

Administrationen indstiller, 

at administrationen må gå videre med en fundraising-indsats for at komme i gang med fase 1 i det 
Grønne Partnerskabsprojekt i Uldum Kær. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Bilag 1. Oversigtskort 
• Bilag 2. Indstillingsnotat 
• Bilag 3. Revideret budget. Uldum KærJanuar2015.pdf 
• Bilag 5. Ansøgning til Lokale Grønne Partnerskaber om projekttilskud 
• Bilag 5. Anbefaling af ansøgning om tilskud til grønt partnerskab om stier og formidling 

i Uldum Kær. 
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01.05.12-G00-4-12 

36. Opfølgning på Borgmesterpagten 

Beslutningstema 

Der skal tages beslutning om, hvilken metode der skal anlægges for beregning af niveau for 
udledning af CO2 Hedensted Kommune skal forpligte sig til. 

Historik 

Byrådet besluttede den 30. oktober 2013 at tilslutte sig EU´s Borgmesterpagt. Udvalget for 
Teknik besluttede den 12. august 2014 at reducere udledningen af CO2 med 20% i 2020 i 
forhold til 1990. Udvalget besluttede endvidere, at der tages udgangspunkt i kommuneplanens 
indsatskatalog, den Strategiske Energiplan og i Borgmesterpagtens 4 nøglesektorer herunder 
også industrien. 

Sagsfremstilling 

Administrationen har udarbejdet en "baseline" for udledningen af CO2 for 1995 samt status for 
2007, 2009 og 2011. Året 1995 er valgt som udtryk situationen i 1990, idet det er det tidligste 
tidpunkt for data gennem Danmarks energistatestik. 
Fra 1995 til 2011 er udledningen af CO2 steget med 35.000 tons CO2 til 450.000 tons. Samtidig 
er befolkningstallet steget med ca. 5.000 personer til knap 46.000 personer. Udledningen pr. 
borger er således faldet fra 10,1 tons pr. borger i 1995 til 9,8 tons pr. borger i 2011. Der skal 
nu udarbejdes en handleplan for CO2 reduktion.  
Handleplanens reduktionsforpligtelse kan opgøres som 20% af total CO2 i alt 118.000 tons. 
Reduktionsforpligtelsen kan alternativt opgøres som udledning pr. borger, hvorved 
reduktionsforpligtelsen bliver mindre, og vil udgøre ca. 70.000 tons CO2. 
Administationen anbefaler, at reduktionsforpligtelsen opgøres pr borger. Anbefalingen 
begrundes med, at der kun er 5 år til at opfylde forpligtelsen i, og med at en reduktion på 
70.000 tons CO2 synes at være en stor udfording over en kort årrække. Da reduktionen skal 
gennemføres med virksomheder og borgere som hovedaktører, vil en opgørelse på 
borgerniveau endvidere give god mening i den fremadrettede kommunikation. 

Administrationen indstiller, 

at forpligtelsen til at reducere CO2 udledningen i handleplanen for Borgmesterpagten 
opgøres som CO2 udledning pr. borger  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 
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Bilag 

• Baseline 1995 med status for 2007, 2009 og 2011 
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09.00.06-P15-1-15 

37. Vandhandleplan 2009-15 - 2. udgave af vandhandledplan 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til principper for udarbejdelse af Vandhandleplan 2009-15, 2. udgave. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger  

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. 

Sagsfremstilling 

Med offentliggørelsen af de statslige vandplaner for perioden 2009-15 følger en kommunal 
forpligtelse til at udarbejde en kommunal vandhandleplan. Vandhandleplanen skal udmønte 
indsatserne i de statslige vandplaner.  
  
Den offentliggjorte Vandplan er justeret på en række punkter, f.eks. er antallet af målsatte 
vandløb reduceret. Ændringer i Hedensted Kommune er imidlertid stærkt begrænset. Den 
største ændring består i, at virkemidlet "ændret vedligeholdelse" er udgået, og at indsatsen 
knyttet hertil er bortfaldet. Indsatsprogrammet udgør således en delmængde af det 
indsatsprogram, der lå til grund for udarbejdelse af Vandhandleplanen i 2012.  
  
Et forslag til vandhandleplan skal vedtages senest med udgangen af april 2015, og herefter 
sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Vandhandleplanen forventes således at få gyldighed i 
en stærkt begrænset periode. 
  
Naturstyrelsen har den 29. januar 2015 orienteret om, at "vandhandleplanen i realiteten 
omfatter en nærmere tilrettelæggelse af vandløbsindsatsen og søindsatsen, idet 
spildevandsindsatsen håndteres i spildevandsplanerne, vandindvindingsindsatserne håndteres i 
forbindelse med den løbende revision af vandindvindingstilladelserne og vådområderne beror 
på særlig aftale". I Hedensted Kommune er der ingen krav til indsats for søer. 
Der er løbende gennemført indsatser i vandløbene med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om 
kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og "Bekendtgørelse 
om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering". 
Administrationen anbefaler, at Vandhandleplanen udarbejdes med udgangspunkt i den tidligere 
vedtagne vandhandleplan, og kun omfatter vandløbsindsatsen. Alternativt kan 
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Vandhandleplanen udarbejdes ved en fuldstændig revision af den tidligere vedtagne 
vandhandleplan.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder, lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, kapitel 11 

Administrationen indstiller,  

at administrationen udarbejder et forslag til vandhandleplan omfattende 
vandløbsindsatsen med udgangspunkt i den tidligere vedtagne vandhandleplan 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.  
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01.05.12-K04-1-15 

38. Orientering om høring af vandområdeplaner 2015-21 

Beslutningstema 

Naturstyrelsen har fremsendt forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) 
med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring. Høringen 
afsluttes den 23. juni 2015.  
  
De bindende elemeter fastsættes i bekendtgørelser, mens vandområdeplanen udgør et 
informationsdokument om regeringens ambitioner for vandplanlægningen planperioden. 
Høringsmaterialet udgør:  

• Udkast til bekendgørelse om Miljømål 
• Udkast til bekendgørelse om indsatsprogrammer 
• Forslag til vandområdeplan for hvert vandområdedistrikt, med tilhørende miljøGIS, 

der viser relevante data om tilstand, mål, indsatser m.v. 
• Miljøvurderinger af de fire planforslag 
  

Til planforslaget er knyttet kort på miljøGIS med data om tilstand, mål og indsatser mv. Her er 
det også muligt at zoome ind og se hvorvidt der er indhold i planerne, som berører en specifik 
matrikel.  
Administrationen udarbejder udkast til høringssvar. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning. 
  
Steen Christensen var fraværende. 
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13.03.01-P19-1-15 

39. Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Matr. nr. 
10dy, Tørring by, Tørring ved Søndre Fælledvej 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til udsendelse af et varmeprojekt i høring på grundlag af indsendt 
ansøgning fra Tørring Kraftvarmeværk.  

Økonomi 

Ingen Bemærkninger.   

Historik 

3. februar 2015 har udvalget behandlet lokalplanforslag 1094 for det område, hvor anlægget 
påtænkes placeret. 

Sagsfremstilling 

Tørring Kraftvarmeværk har ansøgt om lov til at opstille ca 10.000 m2 solpaneler. Hvis 
projektet gennemføres, vil Tørring Kraftvarmeværk kunne dække ca 24 % af deres 
varmebehov med solvarme. 
  
Godkendelse af projektforslaget kræver forudgåede høring hos berørte parter.  
  
Byrådet skal derfor beslutte om projektet skal sendes i høring.  
  
Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da den er i overenstemmelse med 
kommunens energipolitiske mål.   

Kommunikation 

Projektforslaget sendes i høring hos Dong Energy  

Lovgrundlag 

• Varmeforsyningsloven: lov  nr. 1307 af 24. november 2014. 
• Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varme forsyningsanlæg nr. 

566 af 2 juni 2014 § 11.  

Administrationen indstiller, 

at udvalget anbefaler byrådet at sende projektforslaget i høring. 
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Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Bilag nr. 1 - oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat. 
• Bilag 3 Tørring, projektforslag med bilag solvarmeanlæg 04-02-2015.pdf 
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13.03.01-P19-2-15 

40. Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Odinsvej og 
Mimersvej i Hedensted Syd 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til at udsende et varmeprojektforslag i høring på grundlag af indsendt 
ansøgning fra Hedensted Fjernvarme. 
Byrådet skal endvidere tage stilling til i denne sag at uddelegere kompetencen til at træffe 
endelig beslutning om at godkende ansøgningen efter endt høring til Udvalget for Teknik.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Sagen har ikke tidligere været drøftet politisk.   

Sagsfremstilling 

Hedensted Fjernvarme har ansøgt om godkendelse af et projekt om udnyttelse af 
overskudsvarme fra to virksomheder. Gennemføres projektet vil det medfører en årlig 
besparelse for forbrugerne og give en reduktion i Hedensted Fjernvarmes CO2 udslip på ca 6-
7%. Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Byrådet skal 
derfor beslutte, om projektet skal sendes i høring.  
  
Hedensted Fjernvarme vil gerne, hvis det er muligt, installere udstyret hos R2 Agro før 
sommerferien. Dette kræver, at der meddelse endelig godkendelse i maj 2015. Denne tidsplan 
kan nås, såfremt der ikke i høringsperioden kommer væsentlige bemærkninger, og Byrådet 
delegerer beslutningskompetencen til at træffe endelig beslutning i denne sag til udvalget.  

Kommunikation 

Projektforslaget sendes i høring hos Dong Energy, R2 Agro, Jacobsens Bakery.  

Lovgrundlag 

Lov om varmeforsyning nr. 1307 af 24. November 2014 
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg nr. 566 af 2. 
juni 2014 §§ 3 og 10 
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Administrationen indstiller, 

• at projektforslaget sendes i høring 
• at Byrådet delegerer kompentencen til at træffe endelig beslutning i denne sag til 

Udvalget for Teknik.  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort.pdf 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Projektansøgning.pdf 
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09.02.15-P19-1-14 

41. Miljøgodkendelse af havbrug 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til næste skridt i processen om miljøgodkendelse af fem havbrug. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget er ved flere lejligheder blevet orienteret om processen senest 3. februar 2015. 

Sagsfremstilling 

På seneste udvalgsmøde besluttede Udvalget, at det på mødet præsenterede udkast til 
miljøgodkendelse blev sendt til ansøger. 
  
Udkastet blev sendt til ansøger i uge 8, og administrationen modtog en del kommentarer til 
udkastet. 
  
Langt den overvejende del af kommentarerne var forslag til supplerende og uddybende tekst. 
  
Administrationen mødtes den 24. februar 2015 med ansøgerne og deres rådgivere, hvor de 
indkomne bemærkninger blev gennemgået, og drøftet hvilke kommentarer, det ville give god 
mening at indarbejde. 
  
Udkastet til miljøgodkendelsen revideres i overensstemmelse hermed. 
  
Ingen af de gennemgåede punkter vil ændre miljøgodkendelsen indholdsmæssigt - der er 
alene tale om tilføjelse af uddybende tekst og omformulering. Enkelte vilkår ændres, men 
dette medfører hverken en skærpelse eller en lempelse af vilkårene.  
  
Det fortsatte forløb hen mod en endelig meddelelse af miljøgodkendelse foreslås gennemført 
sådan, at det reviderede udkast til miljøgodkendelse sendes til orientering til ansøger i i uge 11 
og at udkastet sendes til maillisten med interesserede. Det foreslås dernæst, at der 
planlægges et offentligt informationsmøde i uge 15, og at der arrangeres en tur for Udvalget 
med besøg ved et havbrug.  

Lovgrundlag 

§ 33 i bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 
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Administrationen indstiller, 

at udkastet efter revidering sendes til interessenter 

at der arrangeres et offentligt infomationsmøde i uge 15 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt.  
Der arrangeres besøg for udvalget hos ansøger den 16. april 2015. 
  
Steen Christensen var fraværende. 
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00.22.04-A00-1-14 

42. Politisk Forum 2015 

Beslutningstema 

Godkendelse af deltagelse på Politisk Forum 2015. 

Økonomi 

Udgiften til deltagelse i Politisk Forum 2015 er indeholdt i budgettet. 

Historik 

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at hvis der skal gives kørselsgodtgørelse til 
temamøder/konferencer inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have 
været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling 

KL afholder den 27. og 28. april 2015 Politisk Forum på Teknik- og Miljøområdet i Nyborg. 
Konferencens titel er i år "Grib forandringen - design Danmark" og vil have forandringen i 
Danmark i fokus. Flere og flere flytter fra land til by, og det gør, at byerne skal udvikle sig, og 
landet gøres mere attraktivt på nye måder. Der vil være oplæg af bla. formand for KL's 
Teknik- & Miljøudvalg Jørn Pedersen, miljøminister Kirsten Brosbøl m.fl. Der er mulighed for at 
deltage i 2 temamøder om mandagen og 1 faglig udflugt om tirsdagen. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget deltager. 

Beslutning 

Hele Teknisk udvalg deltager i Politisk Forum.  
  
Steen Christensen var fraværende. 

Bilag 

• Program Politisk Forum 2015 
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01.07.00-G00-4611-01 

43. Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerne i 
Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik har gennem en lang årrække afholdt et årligt dialogmøde med 
sommerhusforeningerne i kommunen. I 2015 afholdes mødet tirsdag den 3. marts kl. 18.30 i 
kantinen på Juelsminide Rådhus. 
  
I mødet deltager 1-2 repræsentanter for sommerhusforeningerne samt udvalget og 
administrativt personale. I alt forventes der at møde ca. 50 personer. 
  
Dagsordenen indeholder aktuelle emner foreslået af sommerhusforeningerne eller 
administrationen.  

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Dagsorden til møde den 3. marts 2015 
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00.01.00-P35-2-15 

44. Orienteringssager 

Beslutningstema 

1. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag om Hedensted Kommunes 
miljøscreening af forslag til samt endelig vedtagelse af Lokalplan 1081 for butikker 
til pladskrævende varer i Juelsminde 
  
Natur- og Miljøklagenævnet stadsfæster Hedensted Kommunes afgørelser om at vedtage 
Lokalplan 1081 endeligt og ikke at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er vedlagt som 
bilag. 
  
2. Orientering om det kommende møde i Gudenå komiteen den 6. marts 2015 
  
Dagsorden til det kommende komite møde vil blive drøftet. Den forventes udsendt kort før 
mødet. 
  
3. Orientering om ny bekendtgørelse og lovændring der giver mulighed for 
fristforlængelse og afdragsordning for spildevandspåbud. 
  
Der er nu mulighed for modtagere af påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning 
til kloak, hvis husstandsindkomst er under en bestemt beløbsgrænse, at ansøge om 
minimumsfrist på 3 år og afdragsordning med spildevandsforsyningsselskabet til opfyldelse af 
påbuddet. 
  
4. Orientering om trafikforholdene på Aagade 1, Tørring (tidligere pizzaria) 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 
  
Steen Christensen var fraværende.  

Bilag 

• Bilag 1 
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00.01.00-P35-3-15 

45. Eventuelt 

Beslutning 

Orientering om afholdelse af en tematur om affald den 21. april. 
Der vil på en senere møde blive fremlagt en samlet liste over ønsker til cykelstier i kommunen 
således at der kan foretages en samlet prioritering. 
  
Steen Christensen var fraværende. 
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Bilag 

• Bilag 2 - Lokalplan 1093 - arealdisponering 
• Bilag 1 - Lokalplan 1093 
• Indstillingsnotat - principgodkendelse af Lokalplan 1093 
• Bilag 1 - oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Bilag 3 - Principskitse 
• Borgerdeltagelse i lokalplanprocessen 
• Bilag 1 - oversigtskort 
• Bilag 2_Indstillingsnotat 
• Bilag 3_Kpt_3_grundv 
• bilag 4_lokalplan 
• Bilag 5 forslag til spildevandsplantillæg 
• Bilag 6_screening 
• Deklaration vedr. parceller ved Tofteskovvej - tinglyst 6. oktober 1976 
• kortudsnit - Skovbrynet 11, Juelsminde 
• Foto af beplantning - Skovbrynet 11, Juelsminde 
• TEK Indstillingsnotat - Skovbrynet 11 
• TEK Indstillingsnotat (bilag 1) 
• Bilag 2 - Oversigtskort 
• 15-01286-4 Vejdirektoratets svar på nabohøring af påtænkt dispensation fra lokalplan 

179 1 
• 14-01473-7 Afgørelse_NMKN 2 
• Lokalplan 179 
• 1034 1 
• 13-03363-2 13-03363-2 Hedensted Kommune, forslag til lokalplan 1069 for område til 

erhverv, 1789 1 
• SB Hedensted 16mtr. pylon - fra E45 
• Sunset Boulevard_ Kildeparken 10 Hedensted - Ansøgning om forhøjelse af 

eksisterende pylon 1 
• Bilag 1, oversigt over større projekter 
• Revideret bruttoliste 2015 
• Bilag 1 - oversigtskort, trafiksikkerhedsprojekter 2015 
• Udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter til udførelse i 2015 
• Bilag 1 Færdiggørelse af byggemodninger 
• Økonomisk oversigt over færdiggørelse af byggemodninger 2015 
• Prospekt fra ticspac 
• Hundestandere 
• hensigtserklæring af 19-12-13. 
• Brev med anmodning om forlængelse af hensigtserklæring 
• Orientering om tilsagn om tilskud til naturprojekter 2015 
• Folder om Tilskud_Natur-plejeprojekter2015 
• Bilag 1 - Oversigtskort Natura 2000 områder.pdf 
• Bilag 3. Udkast til høringssvar til Naturstyrelsen 
• Bilag 4. Natura 2000 områder. 
• Bilag 2. Indstillingsnotat Natura 2000 planer 
• Bilag 1. Oversigtskort 
• Bilag 2. Indstillingsnotat 
• Bilag 3. Revideret budget. Uldum KærJanuar2015.pdf 
• Bilag 5. Ansøgning til Lokale Grønne Partnerskaber om projekttilskud 
• Bilag 5. Anbefaling af ansøgning om tilskud til grønt partnerskab om stier og formidling 

i Uldum Kær. 
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• Baseline 1995 med status for 2007, 2009 og 2011 
• Bilag nr. 1 - oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat. 
• Bilag 3 Tørring, projektforslag med bilag solvarmeanlæg 04-02-2015.pdf 
• Bilag 1 - Oversigtskort.pdf 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Projektansøgning.pdf 
• Program Politisk Forum 2015 
• Dagsorden til møde den 3. marts 2015 
• Bilag 1 
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Underskrifter 

Lene Tingleff 

  

Steen Christensen 

  

Tage Zacho Rasmussen 

  

Lars Poulsen 

  

Jeppe Mouritsen 

  

 

 


