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01.02.05-P19-3-16 

57.  Forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej – 
byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende 
kommuneplan-tillæg nr. 21. 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1105 for Sneppevej, Løsning, byomdannelse af 
erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 skal sendes i høring. Samtidigt skal 
Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Teknik godkendte den 3. maj 2016 hovedprincipperne for udarbejdelse af 
planforslagene.  

Sagsfremstilling 

Planlægningen omfatter matr. nr. 2af, 2ag, 2ah, 2ao, 2ap, 2as, 2at, 2au, 2av, 2b, 2bc, 2be, 
2bg, 2cm, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2ds, 2p, 3f, 4ak samt del af 2cl og 7000e Løsning 
By, Løsning. 
  
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligområde med åben-lav og tæt-lav 
bebyggelse og fastsætte rammerne for, at dagligvarebutikken kan udvides. Lokalplanen er delt 
op i to delområder, hvor delområde I er til boligformål, og delområde II er til centerformål. 
Lokalplanen er byggeretsgivende for delområde I, hvor der for delområde II ikke fastsættes 
bestemmelser i denne lokalplan. Det gør lokalplanen til en rammelokalplan for delområde II. 
  
Lokalplanen skal sikre en forskønnelse, fortætning og udvikling af området, som i dag er et 
ældre erhvervsområde. Samtidig med at der indarbejdes løsninger til håndtering af 
overfladevand. Der er et ønske fra en del ejere af erhvervsgrundene til at få mulighed for 
boligbyggeri på deres matrikler. Lokalplanen skal samtidig imødekomme efterspørgsel på 
boliger i Løsning. 
  
Området bliver i kommuneplantillægget udlagt til byomdannelsesområde. Det udlægges til 
fremtidige blandet boligområde med en bebyggelsesprocent på 40 og med en maksimal 
etagehøjde på 2 samt en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. 
  
Planområdet afgrænses af Nordre Alle mod nord, Vandmøllevej mod vest, Sneppevej mod øst 
og boligblokke mod syd. Sneppevej er yderligere en fordelingsvej til områdets erhverv. 
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Langs Vandmøllevej ligger der primært parcelhuse, mens der langs Sneppevej fortrinsvist 
ligger erhverv. Der er ingen tilkørsler til matriklerne fra Nordre Alle. 
  
I forhold til principgodkendelsen, forelagt på Udvalget for Teknik den 3. maj 2016, er der 
foretaget følgende ændringer: 
  

• Boligområdet bliver udlagt som byomdannelsesområde i et tillæg til kommuneplan 
2013-2025  

• Dagligvarebutikken KIWI er taget med i lokalplanen som et delområde, men som 
rammelokalplan, der kræver, at der efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan med 
byggeretsgivende bestemmelser for området. 

  
Bestemmelserne i lokalplanen giver mulighed for et boligområde med ca. 25 nye parceller til 
åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. De nye boliger kan bygges i op til 2 etager med en højde på 
maksimal 8,5 m. og facaderne kan fremtræde som teglsten i blank mur, vandskurede eller 
pudsede facader eller med træbeklædning. Materialerne kan fremtræde i naturfarver, i hvidt, i 
farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. 
  
Lokalplanen er udarbejdet i det nye digitale system og kan ses her: 
http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=450  
  
Screening for miljøvurdering 
Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det 
er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor 
udarbejdes der ikke en miljøvurdering. 
  
På grundlag af udkast til miljøscreeningen har andre berørte myndigheder i perioden fra den 2. 
til den 16. marts 2017 har haft den lovpligtige mulighed for at kommentere kommunens 
forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Der er ikke 
indkommet høringssvar, som giver anledning til at gennemføre en miljøvurdering.  

Kommunikation 

Den 8. september 2016 blev der afholdt et borgermøde med beboerne og virksomhedsejerne i 
området. På mødet har naboer til lokalplanområdet udtrykt et ønske om at omdanne deres 
erhvervsgrunde til bolig, både parceller og tæt-lav bebyggelse. Andre var bekymrede over 
trafikken, og om de kunne fortsætte deres virksomheder. Der er i lokalplanen taget stilling til 
borgernes kommentarer. 
  
Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26 og sendes dermed i 8 ugers 
offentlig høring. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres 
samtidigt.  

Lovgrundlag 

• Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 
stk. 2 og § 24 
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• Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 
2015, §§ 23c, 24 

• Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 
1533 af 10. december 2015, § 3, Stk. 2 

Administrationen indstiller, 

at forslag til lokalplan 1105 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, 

at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, 

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres 
samtidig. 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 Forslag til lokalplan nr. 1105 
• Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 
• Bilag 4 Miljøscreeningsskema 
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01.02.05-P16-8-16 

58.  Forslag til lokalplan 1107 for sommerhusområdet 
Storstranden 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan 1107 for Sommerhusområdet Storstranden, 
Juelsminde skal sendes i høring. Samtidigt skal Byrådet godkende, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Sommerhusområdet Storstranden har eksisteret i mange år på et lejet areal. I 2015 købte 
Andelsforeningen Storstranden hele sommerhusområdet for de 125 sommerhuse. 
  
Hidtil har bebyggelsen i sommerhusområdet været reguleret via en servitut i forhold til den 
daværende ejer. Derfor ønskes administrationen af bebyggelsen reguleret af en lokalplan, og 
den nugældende servitut aflyses. 
  
Desuden ønskes der mulighed for at udstykke de 125 sommerhusgrunde. Udstykningen vil ske 
efter en opmåling af de nuværende brugsgrænser. 
  
Screening for miljøvurdering 
Der er foretaget en indledende screening efter Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer, hvor det er vurderet, at planlægningen ikke skal screenes. 
Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering. 

Kommunikation 

Planforslaget offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26. Afgørelsen om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres samtidigt.   

Lovgrundlag 

• Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 
stk. 2 og § 24 

• Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 
1533 af 10. december 2015, § 3, Stk. 2 

  
Lokalplanen er udarbejdet i det nye digitale system og kan ses her: 
  
http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=439  
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Administrationen indstiller, 

at forslag til lokalplan 1107 for Sommerhusområdet Storstranden fremlægges i 8 ugers 
offentlig høring, 

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget offentliggøres 
samtidig, 

  

Beslutning 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Forslag til Lokalplan 1067 Storstranden til udvalg 
• Bilag 3 Screening for miljøvurdering LP nr. 1107 Sommerhusområdet Storstranden 
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59.  Forslag til lokalplan 1114  for boligområde ved 
Strandhusevej og Petersmindevej i Juelsminde 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte, om forslag til lokalplan nr. 1114 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 
28 skal sendes i høring. Samtidig skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering af planforslagene.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Byrådet har den 30. november 2016 besluttet at sælge grunden og påbegynde udarbejdelsen 
af en lokalplan for området.  

Sagsfremstilling 

Lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund af, at Hedensted Kommune 
har solgt arealet med henblik på omdannelse til boligformål. Formålet med lokalplanen og 
kommuneplantillægget er således at fastlægge anvendelsen i området til boligformål i form af 
tæt-lav boligbebyggelse. 

Eksisterende forhold 

Planområdet omfatter et areal på ca. 1,7 ha og ligger i Juelsminde på hjørnet af 
Petersmindevej og Strandhusevej med adressen Strandhusevej 27 på matr. nr. 17mn, Klakring 
By, Klakring i Juelsminde. Planområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 1.O.08, som 
fastlægger anvendelsen i området til offentlige formål (Dyrskuepladsen).  

Arealet er kendt som ”Dyrskuepladsen” og har igennem mange år fungeret som et grønt 
område, man kan skyde genvej igennem. Hovedparten af området har ligget hen som et 
velplejet græsareal og langs med vejene er der en lav hæk. I den sydvestlige del af området 
ligger en eksisterende sø. Nordvest for området ligger Tofteskov, og langs lokalplanens grænse 
mod nord løber der et vandløb. 

Der er en eksisterende vejadgang fra Petersmindevej. Området ligger bynært i forhold til 
dagligvarehandel og tæt på både havn og strand. 
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Området ligger i landzone, men overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.  

Fremtidige forhold 

Der ønskes mulighed for opførelse af 33 almene boliger i form af rækkehuse og dobbelthuse 
med henholdsvis 12 dobbelthuse, hvor 12 boliger er på 100 m2, og 12 boliger er på 115 m2. 
Hertil kommer 9 rækkehusboliger på 87 m2. Der ønskes vejadgang fra både Strandhusevej og 
Petersmindevej, ligesom der etableres offentlig stiadgang gennem området. På denne sti 
etableres forskellige ”oplevelser” som f.eks. blomsterlund, rislende vand mv.  

Rækkehusene henvender sig til ældre par, der ønsker at flytte til en mindre bolig med 
mulighed for en lille have. Dobbelthusene henvender sig til børnefamilier med 1-2 børn. 
Husene ønskes opført med flade tage i lys gul tegl i kombination med antracitgrå 
fibercementplader. 

Området vejbetjenes via to overkørsler fra henholdsvis Petersmindevej og Strandhusevej. 

Området afvandes i henhold til spildevandsplanen og disponeres med åbne LAR-løsninger som 
f.eks. åbne grøfter/vandrender og en regnvandssø, så regnvandet kan håndteres og forsinkes 
på egen grund, inden det bortledes.  

Det ønskede er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor 
følges lokalplanen af et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen i området fra offentlige 
formål til boligformål i form af tæt lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 
40, et etageantal på op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.  

I lokalplanen er bygningshøjden og etageantallet skærpet til henholdsvis 4,5 meter og én 
etage. Dette skyldes hensyntagen til skyggeforhold i det ønskede byggeri, som lokalplanen 
muliggør.  

Lokalplanen kan ses her: 
http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=454  

Screening for miljøvurdering 

Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor det 
er vurderet, at planlægningen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor 
udarbejdes der ikke en miljøvurdering.  

På grundlag af udkast til miljøscreeningen har andre berørte myndigheder i perioden fra den 
23. februar 2017 til den 9. marts 2017 haft den lovpligtige mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. 
Der er ikke indkommet høringssvar, som giver anledning til at gennemføre en miljøvurdering.  

Kommunikation 

Kommuneplantillæg nr. 28 har været fremlagt i foroffentlighed i perioden fra den 23. februar 
til den 9. marts 2017 uden bemærkninger.  
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Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26 og sendes dermed i 8 ugers 
offentlig høring. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres 
samtidig.  

Lovgrundlag 

• Forslag til lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 
stk. 2 og § 24 

• Forslag til kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 
2015, §§ 23c, 24 

• Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 
1533 af 10. december 2015, § 3, Stk. 2  

Administrationen indstiller, 

at forslag til lokalplan 1114 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, 

at forslag til kommuneplantillæg 28 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, 

at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene offentliggøres 
samtidigt. 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 kort.pdf 
• Bilag 2 - Instillingsnotat 
• Bilag 3 LP 1114 Forslag.pdf 
• Bilag 4 KPT 28.pdf 
• Bilag 5 Miljøscreeningsskema LP 1114 og KPT 28 Forslag 
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06.00.05-P16-3-16 

60.  Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - 
separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i 
Løsning 

Beslutningstema 

Der skal tages endelig stilling til vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen - kloakseparering 
af Vestergadekvarteret i Løsning. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet vedtog den 21. december 2016 
• at fremlægge forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen i høring. Forslaget har i 

overensstemmelse hermed været fremlagt i offentlig høring fra den 11. januar 2017 til 
den 8. marts 2017 

• at Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg 4 endeligt efter endt høring.  

Sagsfremstilling 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslag til tillæg 4 til 
spildevandsplanen i høringsperioden. 

Kommunikation 

Det endeligt vedtagne tillæg til spildevandsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
De berørte grundejere vil få individuel besked. Tillægget træder i kraft fra datoen for 
vedtagelsens offentliggørelse. 

Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, § 32 jf. LBK nr. 1189 af 27 september 2016 
og  
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 
af 1. juni 2016, §5 

Administrationen indstiller, 

at tillæg 4 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer. 
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Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 Tillæg nr 4 til spildevandsplanen - Kloakseparering af Vestergade i Løsning.doc 
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61.  Endelig vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - 
Delvis udtræden af kloakopland 

Beslutningstema 

Der skal tages endelig stilling til vedtagelse af tillæg 6 til spildevandsplanen - ophævelse af 
tilslutningspligt og -ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for 
ejendomme på Anskansvej og Remmerlsundvej i Hedensted. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Byrådet vedtog den 25. januar 2017 
• at fremlægge forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen i høring. Forslaget har i 

overensstemmelse hermed været fremlagt i offentlig høring fra den 1. februar 2017 til 
den 30. marts 2017  

• at Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg 6 endeligt efter endt høring.  

Sagsfremstilling 

Der er ikke ved udsendelse af dagsorden indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslag 
til tillæg 6 til spildevandsplanen. Høringsfristen udløber efter dagsorden udsendes. Skulle der 
mod forventning indkomme høringsbemærkninger med betydning for behandling af sagen, vil 
disse blive eftersendt inden udvalgsmødet. 

Kommunikation 

Det endeligt vedtagne tillæg til spildevandsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
Ejere af de berørte ejendomme vil få direkte besked. Tillægget træder i kraft fra datoen for 
vedtagelsens offentliggørelse. 

Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, § 32 jf. LBK nr. 1189 af 27 september 2016 
og  
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 
af 1. juni 2016, §5 
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Administrationen indstiller, 

at tillæg 6 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer. 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 -Tillæg 6 til spildevandsplan 2015-2020 - ophævelse af tilslutningspligt f.doc 
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06.01.17-S55-1-16 

62.  Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017 

Beslutningstema 

Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2017. 

Økonomi 

Vandafledningsafgiftens udvikling de seneste 6 år:  
År Takst pr. m3 inklusiv moms 
2017 41,25 kr. 
2016 40,62 kr. 
2015 40,00 kr. 
2014 37,50 kr. 
2013 31,25 kr. 
2012 48,00 kr.  
  

Historik 

Byrådet har senest behandlet sagen den 27. april 2016 gældende for 2016. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Spildevand fremsender takster for 2017 for spildevandsområdet til Byrådets 
godkendelse. Byrådets rolle er begrænset til en legalitetskontrol. Med en legalitetskontrol kan 
Byrådet alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Taksterne er 
godkendt af bestyrelsen for Hedensted Spildevand. Vandafledningsbidraget vurderes at være 
fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Administrationen har derfor ingen 
bemærkninger og anbefaler, at taksterne godkendes.  
  
Takstbladet indeholder udover vandafledningstaksten også andre takster i relation til 
spildevandsområdet og kan i sin helhed ses i bilag til dagsordenen.   

Kommunikation 

Beslutningen meddeles Hedensted Spildevand. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., LBK nr. 633 
af 7. juni 2010, § 3 
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Administrationen indstiller, 

 at udvalget anbefaler Byrådet, at taksten godkendes. 

  

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

• Takstblad for 2017.pdf 
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05.01.02-P20-3-16 

63.  Anlægsbevilling til vejudvidelse samt krydsoptimering 
af Dalbyvej og Costantiavej 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til anlæg af rundkørsel i krydset Dalbyvej og 
Constantiavej i Hedensted samt vejudvidelse af disse veje på 6,2 mio. kr. Der skal desuden 
tages stilling til etablering af kombineret vandløbs- og stitunnel under Dalbyvej samt gadelys 
på Dalbyvej og Constantiavej.  

Økonomi 

Der søges om anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. Bevillingen foreslås finansieret af beløb afsat på 
investeringsoversigten i 2016 på 1,1 mio. kr. (forventes overført til 2017)  og 3,2 mio. kr. i 
2017 til rundkørsel og vejudvidelse ved Ll. Dalby, 1,55 mio. kr. netto fra cykelsti langs 
Ørumvej mellem Daugård og Ørum (forventes overført til 2017), 0,1 mio. kr fra Stiprojekt ved 
Kirkholm (forventes overført til 2017) og 0,25 mio. kr fra sideudvidelse af Dalbyvej og 
Constantiavej (forventes overført til 2017). 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Den 31. august 2016 bevilgede Byrådet 2,2 mio. kr. en sideudvidelse af Constantiavej og 
Dalbyvej med en bemærkning om, at de resterende 4,3 mio. kr. af det afsatte beløb på 
investeringsoversigten kan anvendes til en ny krydsløsning på Dalbyvej/Constantiavej/Ll. 
Dalbyvej i 2017. 
  
Udvalget for Teknik godkendte på sit møde den 6. december 2016 et forslag til ændring af 
krydset Dalbyvej, Constantiavej og Ll. Dalbyvej og rundkørsel på Dalbyvej ved Gåskjærholm 
og lokalplanområdet Ll. Dalby Bakker. 

Sagsfremstilling 

Bevillingen anvendes primært til at anlægge en rundkørsel i krydset Dalbyvej og 
Constantiavej. Det samlede projekt er skitseret i det vedlagte bilag. Etablering af rundkørslen 
og den resterende vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej er en videreførelse af den 
vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej, der blev påbegyndt i efteråret 2016.  
  
I den mellemliggende periode er der fremlagt et lokalplanforslag for et nyt stort boligområde 
syd for Dalbyvej, Ll. Dalby Bakker. Det vil betyde større ændringer i trafikmønstrene i 
området, ligesom vejene og stierne skal betjene et langt større befolkningsunderlag i takt 
med, at områderne bebygges. Projektforslaget søger derfor at imødekomme de naturlige krav, 
som både den kørende, gående og cyklende trafik stiller til et stort attraktivt 
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bosætningsområde. Beboere og grundejerforeninger har desuden været meget aktive med at 
komme med forslag og kommentarer i forbindelse med den igangværende vejudvidelse og 
under debatten om omfartsvej og lastbiltrafik i området. Ønsker og forslag fra denne dialog er 
også søgt indarbejdet i projektet. Der vil blive afholdt et informationsmøde med 
repræsentanter for de omliggende grundejerforeninger i april måned sideløbende med den 
politiske behandling af anlægsbevillingen.  
  
Efter udvalgsmødet den 6. december, hvor projekteringen blev igangsat, har der været en 
bred debat om trafikafviklingen i området, ligesom lokalplanforslaget for Ll. Dalby Bakker er 
sendt i offentlig høring. I dialog med de involverede parter er rundkørslen i denne proces 
flyttet tilbage til den oprindelige placering i krydset Dalbyvej og Constantiavej, og en mulig 
fremtidig udkørsel af Ll. Dalbyvej er aftalt flyttet ca. 50 m øst for indkørslen til Gåskærholm.  
  
I forbindelse med vejudvidelsen af Dalbyvej over Torup bæk forelås at anlægge en kombineret 
sti- og vandløbstunnel, så der etableres sikker stiadgang for beboerne i det nye boligområde til 
skole og Hedensted bycenter. Det har også været et stort ønske fra beboerne i området i dag 
at få en god adgang til de rekreative stier og naturområder langs Torup bæk, f.eks. 
hjertestien. De nuværende gang- og cykelstier bindes sammen med stitunellen. Stitunellen vil 
desuden skabe en fri faunapassage for Torup bæk under Dalbyvej.  
  
Fra rundkørslen udvides Dalbyvej til lige øst for Gåskærholm, vejen udvides ca. 1,4 m mod 
syd. Der reserveres endvidere plads til cykelsti og fortov syd for Dalbyvej på denne strækning. 
  
Den eksisterende kombinerede gang- og cykelsti langs Dalbyvej er i dag kun 2 m bred. Det har 
vist sig, at der er så meget trafik på denne, at det giver mange uhensigtsmæssige situationer, 
ligesom en del i stedet vælger at gå og cykle på Dalbyvej. Det foreslås derfor at lave en 
udvidelse af stien på 1 m til en dobbeltrettet fællessti, som der allerede er anlagt omkring Ved 
Bækken.  
  
På Dalbyvej fra Ranunkelvej til Constantiavej er der i dag 3 hævede flader, der skal sænke 
hastigheden til 40 km/t på strækningen, der foreslås yderligere én mellem Myntevej og Ved 
Bækken, så der er ca. 100 m mellem de trafikdæmpende foranstaltninger på vejen, som er 
kravet i en 40 km zone. Dette vurderes endvidere at give det bedste incitament for, at 
billisterne holder en jævn fart på strækningen.  
  
Der skal opsættes gadelys i rundkørslen og over de trafikdæmpende hævede flader på 
Dalbyvej. På Constantiavej bør den eksisterende vejbelysning fortsættes helt ud til rundkørslen 
i forbindelse med anlæg af fortov. Ud fra dette foreslås, at der også opsættes fuld 
gadebelysning på Dalbyvej helt frem til rundkørslen. Vejbelysning øst for rundkørslen bør 
afvente stillingtagen til mulig vejforlægning af Ll. Dalbyvej. 
  
Projektet kan udbydes i maj måned, og anlægsperioden vil være være fra juni til december 
2017. Der vil dog være nogle slidlagsarbejder, der først kan udføres i 2018.  
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Anlægsoverslag:  Budget (kr.) 
Rundkørsel inklusiv belysning og omlægning af sti ved børnehave 1.650.000 
Dalbyvej, resterende vejudvidelse frem til rundkørsel og øst for rundkørsel 
til Gåskærholm, 1 hævet flade samt belysning 

1.150.000 

Etablering af 8 m bred sti- og vandløbstunnel ved Torup bæk 1.500.000 
Vejudvidelse af Constantiavej, 2 hævede flader samt belysning 550.000 
Udvidelse af sti langs Dalbyvej, ca. 500 m, med 1 m samt flytning af 
belysning  

650.000 

Projektering og tilsyn, arealerhvervelser, tinglysning m.m. 300.000 
Uforudsete udgifter 400.000 
I alt 6.200.000  
  

Kommunikation 

Der indgås dialog med grundejerforeninger og beboere om mindre tilpasninger af projektet.  

Lovgrundlag 

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 15 

Administrationen indstiller, 

at der meddeles anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. 

at finansiering sker som anvist under Økonomi 

Beslutning 

Anbefales godkendt, idet udvidelse af sti langs Dalbyvej udtages. Besparelse på 650.000 kr. 
Der etableres vejbelysning frem til den forlagte Ll. Dalbyvej - ca. 50 m forbi Gåskærholm. 
Merudgiften andrager 150.000 kr.  
Den samlede anlægsbevilling reduceres med 500.000 kr.  

Bilag 

• Tværsnit af tunnel 
• Oversigtskort etape II 
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05.01.08-P20-7-15 

64.  Anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser til 
renovering af Horsensvej i Hedensted  

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser af en 
renovering af Horsensvej i Hedensted samt bevilling til at fjerne beplantningen på pladsen ved 
Hovedvejen som det første synlige skridt i renoveringen på 1 mio. kr. 

Økonomi 

Der søges om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. Bevillingen foreslås finansieret af beløb afsat på 
investeringsoversigten til Horsensvej (forventes overført fra 2016). 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

En renovering af Horsensvej i Hedensted er stærkt tiltrængt. Vejen og de underliggende 
spildevandsledninger m.m. er meget nedslidte. Horsensvej er også et helt centralt element i 
Byrådets ønsker for det fremtidige udtryk og præsentation af Hedensted bymidte. Der blev 
derfor på investeringsoversigten for 2016 afsat 7 mio. kr. til renovering af Horsensvej. 
Projektet blev dog ikke sat i gang i 2016.  
  
Byrådet har arbejdet med vejens fremtidige udtryk, og der er lavet skitsetegninger af, hvordan 
vejen skal opbygges efter renoveringen. Horsensvej skal være en del af den akse kaldet 
'Kongevejen', der løber gennem Hedensted bymidte. De vedlagte skitser og visualiseringer er 
foreløbige ideoplæg der skal tilpasses i den videre planlægning.  
  
Før en renovering kan igangsættes, skal der godkendes et spildevandstillæg for den fremtidige 
afvanding af Horsensvej og de omliggende ejendomme. Der udføres i øjeblikket en række 
undersøgelser for, om afvandingen kan nedsives eller skal udledes fra området. Resultaterne 
af disse undersøgelser er klar til maj og vil være helt bestemmende for udarbejdelsen af 
spildevandstillægget, den efterfølgende tidsplan og projektering af vejprojektet. 
  
Projektet skal gennemføres i et tæt samspil med ledningsejerne i Horsensvej. Det er særligt 
Hedensted Spildevand samt Hedensted Fjernvarme. Anlægsbevillingen skal primært benyttes 
til projektering i samarbejde med ledningsejerne sideløbende med, at der projekteres med 
vejens fremtidige udtryk, som er foreløbigt skitseret i de vedlagte bilag. Der arbejdes i første 
omgang med området fra Hovedvejen og ned til Hedensted skole, nedslagspunkterne A+B i 
bilaget Nedslagspunkterne.  
  
Inddragelse af beboere og øvrige interessenter og brugere af Horsensvej prioriteres højt i 
projektet, og der vil løbende blive dialog og information om projektets udvikling. 
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Ud til Horsensvej er der i dag et bevokset område, der er foreslået anlagt med græs for at 
skabe en plads ud mod Hovedvejen og markere en adgang til byen. Denne delopgave i 
renoveringen foreslås anlagt med det samme, da det ikke skal opgraves senere i projektet.  

Administrationen indstiller, 

at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 

at finansiering sker som anvist under Økonomi 

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

• Delområde A_plantegning.jpg 
• Nedslagspunkterne.jpg 
• Delområde B_plantegning.jpg 
• Delområde A_visualisering.jpg 
• Delområde B_visualisering.jpg 
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05.13.00-P15-1-12 

65.  Trafiksikkerhedsplan 2013-17 - status  

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til en forlængelse af Trafiksikkerhedsplan 2013-17 og prioritere 
trafiksikkerhedsarbejdet for den resterende planperiode.  

Økonomi 

Der anvendes 270.000 kr fra restpulje til trafiksikkerhedsprojekter (beløbet forventes overført 
fra 2016). 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Den 18. december 2012 vedtog Byrådet Trafiksikkerhedsplan 2013-17.  

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsplan 2013-17 udløber med udgangen af i år. Da der stadig er en række 
relevante projekter på planens bruttoliste til gennemførelse, og da der ikke er er afsat en 
særlig bevilling til trafiksikkerhedsprojekter, anbefaler administrationen, at planperioden 
forlænges med et år til udløb i 2018. Det vurderes, at planens forudsætninger stadig er 
gældende. Da det samtidig kræver en betydelig tidsmæssig ressource samt ca. 400.000 kr til 
ekstern bistand at udarbejde en ny plan, anbefales det at udsætte arbejdet 1 år.  
  
I bilaget ses en bruttoliste over prioriterede projekter sammenholdt med de gennemførte 
projekter i planperioden. Bruttolisten består af de tiltag, der blev vedtaget sammen med 
planen i 2013 samt de forslag, der er blevet tilføjet i perioden på baggrund af borgernes 
indberetninger samt indsamlet viden om uheldsstrækninger og trafiktal mm. Der har i 2013-17 
været afsat i alt 1,5 mio. kr. til særskilte trafiksikkerhedsprojekter. Derudover er der 
gennemført projekter fra bruttolisten i forbindelse med øvrige vejprojekter under den generelle 
vejdrift og i forbindelse med større vejprojekter på investeringsoversigten. Det er på denne 
måde lykkedes at gennemføre en stor andel af de prioriterede projekter. Af større punkter på 
listen, der ikke er gennemført, kan nævnes Bredgade i Tørring og en række forslag i Stenderup 
mv. Der er endnu ikke indarbejdet nye ønsker og forslag fra 2016 til bruttolisten fra 
trafiksikkerhedsplanens indberetningsmodul på kommunens hjemmeside.  
  
På udvalgets møde den 7. marts blev 3 trafiksikkerhedsprojekter godkendt fra bruttolisten til 
gennemførelse i 2017. Herudover foreslås at de resterende 270.000 kr fra puljen til 
trafiksikkerhedsprojekter anvendes til etablering af fodgængerovergange på Aalevej i Tørring 
og på Nørregade i Hornsyld ved skolen. Der er blev indkøbt lysstandere til projekterne i 2016. 
Der er desuden planlagt at etablere bedre oversigtstforhold for cyklister ved Klakringvej i 
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Juelsminde. På mødet kan udvalget priotere anvendelsen af et eventuelt mindre restbeløb fra 
puljen. 

Administrationen indstiller, 

at planperioden for Trafiksikkerhedsplan 2013-17 forlænges til 2018 

at den resterende anlægspulje til trafiksikkerhed anvendes som foreslået 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Bruttoliste april 2017 
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00.22.04-A00-1-16 

66.  Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til deltagelse i diverse kurser, møder mv. 

Økonomi 

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet. 

Historik 

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse samt tabt 
arbejdsfortjeneste til kurser, møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets 
deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling 

• Projektet Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus Banedanmark – 
Borgermøder. Banedanmark skal holde borgermøder i maj måned som en del af VVM 
processen for projektet Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus.  
Møde vedrørende påvirkninger i Horsens og Hedensted kommuner afholdes i Horsens 
den 23. maj  

  
• Konference om "Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark: Debat af 

anbefalingerne". Teknologirådet og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg afholder den 
3. maj 2017 konference (formanden er tilmeldt), se vedhæftede udklip fra hjemmeside  

Beslutning 

Til efterretning. 
Projekt elektrificering genoptages ved næste møde. 

Bilag 

• Konference om prioritering af fremtidens arealavendelse i Danmark  
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00.01.00-P35-6-16 

67.  Orienteringssager 

Beslutningstema 

• Udskiftning af 2200 gadelysarmaturer til LED 
I 2012-13 udskiftede kommunen godt 7.000 af 11.000 gadelysarmaturer til LED 
belysning. Siden er udviklingen med LED belysning gået stærkt, og det kan nu betale 
sig at udskifte 2/3 af de resterende gadelysarmaturer.   
AURA har vundet udbuddet vedrørende udskiftning af ca. 2200 gadelysarmaturer og 
100 gadelysmaster i 2017. Hovedparten af de armaturer, der udskiftes, er armaturer 
med metalhalogen- og natriumlyskilder (det gule lys), der udskiftes til armaturer med 
LED lyskilder. Der udskiftes også ca. 200 armaturer med 57 W sparepærer. Projektet 
udføres løbende i 2017 og skal være afsluttet til december.  
Renoveringsudgiften ligger på 7,5-8 mio. kr. fra den lånefinansierede pulje til 
energibesparelser. Der forventes en årlig el-besparelse på ca. 500.000 kWh/år 
svarende til ca. 750.000 kr. Den beregnede tilbagebetalingstid er 9 år. (Sagsid 
05.01.12-P20-4-17) 

  
• Energiregnskab 2015 - for kommunen som geografisk enhed  

Energistyrelsen offentliggjorde tidligere på året den nye CO2 bergner med CO2 - og 
energiregnskab for samtlige landets kommuner, kan ses på sparenergi.dk under 
Offentlig og værktøjer. Opgørelsen er baseret på tal for 2014 og viser bl. a. en CO2 
udledning på 582.000 tons svarende til 13 tons pr indbygger, og en Vedvarende Energi, 
VE, andel i energiforbruget på 7%. Administrationen har via hjemmesiden anført, at 
data og kortlægning efter kommunens vurdering ikke er retvisende. Det fremgår af en 
redegørlese, som PlanEnergi har udarbejdet for Region Midtjylland, at der bl. a er store 
uoverensstemmelser vedrørende individuel opvarmning på naturgas, og at biomasse 
ikke indgår i Energistyrelsens beregninger. Den 2. marts 2017 modtog vi 
energiregnskabet for 2015 fra Region Midtjylland. Regnskabet er opgjort efter 
Energistyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af energiregnskaber. Regnskabet viser 
bl. a. en CO2 udledning på 363.000 tons svarende til 7.9 tons pr indbygger, og en VE 
andel på 30%. Der er tale om en udvikling med jævnt sigende VE andel, og jævnt 
faldende CO2 udledning siden 2009. Samtidig er det samlede energiforbrug reduceret 
med ca. 10% siden 2007. (Sagsid 13.00.00-P05-1-16) 

  
• Målet om at reducere CO2 udledningen med 20% er nået 5 år før tidsfristen.  

Siden 1995 er udledningen af CO2 fra Hedensted Kommune som geografisk enhed 
reduceret fra 415.000 ton til 324.000 tons. Det svarer til en reduktion på 22%. Målet 
om at reducere udledningen med mindst 20% inden 2020 er nået.  
Samtidig med modtagelsen af energiregnskabet for 2015, har vi modtaget et Regnskab 
opgjort efter Borgmesterpagtens retningslinjer. Dette regnskab har fokus på den lokale 
reduktionsindsats. Det betyder f.eks., at den stigende andel af el fra havmøller ikke er 
indregnet i CO2 reduktionen i dette regnskab. Nye solceller, øget anvendelse af 
biomasse og et generelt højere niveau for at anvende energi effektivt synes at være de 
primære årsager. CO2 udledningen fra transport er faldet til samme niveau som i 1995, 
mens udledningen fra bygninger næsten er halveret siden 1995.  
Den 30. oktober 2013 tilsluttede Hedensted Kommune sig EU´s Borgmesterpagt. Den 
14. juli 2015 blev kommunens handleplan for at reducere CO2 udledningen med 20% i 
2020 godkendt. Reduktionsforpligtelsen blev fastsat i forhold til udledningen i 1995. 
(Sagsid 01.05.12-G00-4-12) 
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• Orientering om sag vedrørende sti ved Bjørnsknude (Sagsid 01.05.15-P19-3-16) 

  
• Verserende sag om lovliggørelse af udledning i vandløb  

I en verserende sag, hvor der uden tilladelse sker udløb af tag-, vej- og overfladevand i 
vandløb, vurderer administrationen, at ændring af spildevandsplanen fra 
separatkloakeret kloakopland (offentlig forsyning) til fælles privat spildevandsanlæg vil 
udgøre den enkleste og billigste afhjælpning af de eksisterende ulovlige 
spildevandsforhold. Da der så ikke sker tilslutning af tag-, overflade- og vejvandet til 
Hedensted Spildevands anlæg, vil løsningen endvidere ikke påføre grundejerne udgifter 
til tilslutningsbidrag. Dog må der forventes en udgift af ukendt størrelsesorden til 
grundejere i relation til ansøgning om de påkrævede tilladelser og brinksikring i 
vandløbet. Alternativet er at følge spildevandsplanen og overdrage det etablerede 
fælles private spildevandsanlæg til Hedensted Spildevand A/S med de krav, de stiller i 
gældende ’Bygherrevejledning’. 

  
• Orientering om borgermøder om tillæg til Spildevandsplan for dele af Juelsminde 

(Sagsid 06.00.05-P20-2-16) 
• Dansk Byggeris analyse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet  

Beslutning 

Til efterretning. 
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00.01.00-P35-7-16 

68.  Eventuelt 

Beslutning 

Intet. 
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01.11.34-K08-2-17 

69.  Lukket punkt: Mulig kondemnering af sundhedsfarlig 
bolig, Løsning 
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Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 Forslag til lokalplan nr. 1105 
• Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 
• Bilag 4 Miljøscreeningsskema 
• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Forslag til Lokalplan 1067 Storstranden til udvalg 
• Bilag 3 Screening for miljøvurdering LP nr. 1107 Sommerhusområdet Storstranden 
• Bilag 1 kort.pdf 
• Bilag 2 - Instillingsnotat 
• Bilag 3 LP 1114 Forslag.pdf 
• Bilag 4 KPT 28.pdf 
• Bilag 5 Miljøscreeningsskema LP 1114 og KPT 28 Forslag 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 Tillæg nr 4 til spildevandsplanen - Kloakseparering af Vestergade i Løsning.doc 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 -Tillæg 6 til spildevandsplan 2015-2020 - ophævelse af tilslutningspligt f.doc 
• Takstblad for 2017.pdf 
• Tværsnit af tunnel 
• Oversigtskort etape II 
• Delområde A_plantegning.jpg 
• Nedslagspunkterne.jpg 
• Delområde B_plantegning.jpg 
• Delområde A_visualisering.jpg 
• Delområde B_visualisering.jpg 
• Bruttoliste april 2017 
• Konference om prioritering af fremtidens arealavendelse i Danmark  
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Underskrifter 

Lene Tingleff 

  

Steen Christensen 

  

Tage Zacho Rasmussen 

  

Lars Poulsen 

  

Jeppe Mouritsen 

  

 

 


