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01.02.05-P16-4-17 

121.   Forslag til aflysningen af lokalplan 73 – Vedrørende et 
areal i forbindelse med tilkørslen til Gesagervej med 
tilhørende kommuneplantillæg nr. 33. 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte om forslag til aflysning af lokalplan 73 vedrørende et areal i forbindelse 
med tilkørslen til Gesagervej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33 skal sendes i høring. 
Samtidigt skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af 
planforslagene. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Lokalplan 73 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 13. august 1990. 

Sagsfremstilling 

Lokalplanen omfatter en del af motorvejsstrækningen E45. 
Størstedelen af lokalplanen er aflyst af andre lokalplaner. Den sidste del består af delområde 
B, som giver mulighed for at opsætte kunstnerisk udsmykning. Arealer ejes af staten, der ikke 
ønkes at udnytte muligheden. Derfor ønskes den sidste del af lokalplan nr. 73 aflyst.  
  
Aflysningen af lokalplanen bliver fulgt op af kommuneplantillæg nr. 33, der tilbagefører arealet 
fra byzone til landzone. 
  
Screening for miljøvurdering 
Ved vedtagelsen af aflysningen af lokalplanen vil der ikke ske ændringer i arealets tilstand. Det 
er vurderet, at der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i forhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse 
nr. 448 af 10. maj 2017.  

Kommunikation 

Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 33 stk. 2 og §45 stk. 3. Afgørelsen om 
at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering offentliggøres samtidigt. 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 33 og § 45.  
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Administrationen indstiller, 

at forslaget til aflysning af lokalplan 73 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 33 
fremlægges i 8 uger i offentlig høring 

Beslutning 

Indstilles godkendt. 
Fraværende: Tage Zacho Rasmussen. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 73 
• Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 
• Bilag 4 - Miljøscreening 
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01.02.05-P19-3-16 

122.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - 
byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende 
kommuneplantillæg nr. 21. 

Beslutningstema 

Byrådet skal beslutte, om lokalplan 1105 for Sneppevej, byomdannelse af erhverv til bolig, 
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 skal vedtages endeligt. Byrådet skal samtidig tage 
stilling til de indkomne bemærkninger og ændringsforslag. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Teknik godkendte den 3. maj 2016 hovedprincipperne for udarbejdelse af 
planforslagene. 
Planforslagene blev vedtaget af Byrådet den 26. april 2017. 

Sagsfremstilling 

Planlægningen omfatter et større område i Løsning by og afgrænses af Nordre Allé mod nord, 
Vandmøllevej mod vest, Sneppevej mod øst og boligblokke mod syd. Sneppevej er yderligere 
en fordelingsvej til områdets erhverv. 
  
Langs Vandmøllevej ligger der primært parcelhuse, mens der langs Sneppevej fortrinsvist 
ligger erhverv. Der er ingen tilkørsler til matriklerne fra Nordre Allé. 
  
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 skal sikre en forskønnelse, fortætning og udvikling af området, som i dag er et 
ældre erhvervsområde.  
  
Bestemmelserne i lokalplanen giver mulighed for et boligområde med ca. 25 nye parceller til 
åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.  
  
Planforslagene har været i høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017.  
  
Der er i høringsperioden indkommet 8 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. 
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Der er udarbejdet et notat over de enkelte bemærkninger og indsigelser, se bilag 3. Som det 
fremgår af notatet, drejer bemærkningerne og indsigelserne sig primært om,  
  

• at der ikke er taget højde for støjen fra motorvejen samt kommentarer til belægning 
på Sneppevej 

• at højden på bygningerne kan genere naboerne og kirken 
• at nogle virksomheder gerne vil ud af lokalplanen 
• at der stilles spørgsmålstegn ved nogle af bestemmelserne samt beskrivelsen af 

byomdannelsesområdet i redegørelsen i lokalplanen. 
  
Bliver virksomhederne taget ud af lokalplanen, vil der skulle laves støjforanstaltninger inden 
for lokalplanområdet mod boligerne, da der ikke må laves forringelse af virksomhedernes 
vilkår. Fortsætter virksomheden, som den er i dag, og der bliver bygget nye boliger, hvorefter 
ejendommen bliver solgt til en køber med anden type virksomhed, kan der komme krav til den 
nye virksomhed om overholdelse af støjgrænser for boliger. 
  
Bliver virksomhederne derimod i lokalplanen, har de en 8-årig periode til at nedbringe 
støjniveauet. Hvis de gerne vil sælge deres ejendom, kan dette lade sig gøre i 
overensstemmelse med lokalplanen, hvis købers virksomhed er samme type virksomhed eller 
har aktiviteter, som støjer mindre. 

Lovgrundlag 

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

Administrationen indstiller, 

at lokalplan 1105 vedtages endeligt med følgende ændringer: 

at der i lokalplanen skal indskrives en bestemmelse angående støjafskærmning ud mod 
Nordre Allé og Sneppevej 

at teksten omhandlende Holms Radiofabrik ændres til følgende: Der kan ifølge 
lokalplanforslagets bebyggelsesplan opføres boliger på nogle af de arealer, mens 
virksomheden med årene omdannes 

at der tages konkret stilling til, om Holms Radiofabrik tages ud af lokalplanen (i tilfælde 
heraf udgår ovenstående pkt. 2) 

at der tages konkret stilling til om Løsning Serviceudlejning tages ud af lokalplanen  

at kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt 
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Beslutning 

Indstilles godkendt, idet Holms Radiofabrik og Løsning Serviceudlejning tages ud af 
lokalplanen. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Bilag 3 - Notat over bemærkninger 
• Bilag 4 - samlede bemærkninger til høring af lokalplan 1105 
• Bilag 5 - Støj notat 
• Bilag 6 - kommuneplanramme 5.C.01 
• Bilag 7 - Forslag til lokalplan 1105 
• Bilag 8 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 
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01.05.02-P19-7-17 

123.    Fortidsmindebeskyttelseslinjesag ifm grusgravning 
ved Remmerslund 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om dispensation fra 100 meter 
beskyttelseslinje omkring gravhøj til grusgravning/råstofindvinding på matr. nr. 5H, Sebberup, 
Løsning. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om dispensation til at indvinde råstoffer nær en 
fredet gravhøj på matr. nr. 5H, Sebberup, Løsning (Bilag 1 og 2).  
Ansøger ønsker at indvinde råstoffer indtil 25 meter fra midten af en fredet gravhøj. 
Baggrunden for ønsket er ifølge ansøger at sikre en bedre udnyttelse af råstofferne (Bilag 3).  
  
Gravning nærmere end 100 meter fra gravhøjen kræver dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven. Efter naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages 
ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsminder 
(fortidsmindebeskyttelseslinjen), der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som 
landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. 
Fortidsmindebeskyttelseslinjen er en restriktivt administreret forbudsbestemmelse, der skal 
sikre fortidsmindet og de umiddelbare omgivelser. Det er vigtigt for oplevelsen af og 
forståelsen af fortidsmindet, at der er frirum til alle sider. Kommunalbestyrelsen kan i særlige 
tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Råstofgravning og de samfundsmæssige 
interesser, der knytter sig hertil kan indgå med en vis vægt ved vurdering af, om der gør sig 
særlige forhold gældende.  
  
Ansøgninger inden for 100 m beskyttelseslinje til en gravhøj sendes efter praksis i høring hos 
VejleMuseerne samt Slots- og Kulturstyrelsen (Bilag 7 og 8). Uddrag af høringssvarene ses 
herunder: 
  
Høringssvar 1: 

”Slots- og Kulturstyrelsen finder, at en dispensation til terrænændring, herunder 

anlæg af kunstige søer, inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen vil være en 

væsentlig forringelse af den autentiske oplevelse af gravhøjen i landskabet.” 
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Høringssvar 2: 
”Det er VejleMuseernes holdning, at der bør opretholdes en restriktiv praksis i 

forbindelse med meddelelse af dispensationer, og en dispensation indtil 25 

meter fra højcentrum = ca. 15 meter fra højfod som ansøgt må anses for meget 

uheldig.” 
  
Gravhøjen er forholdsvis velbevaret og fremtræder markant i det åbne landskab, og da det er 
vigtigt for oplevelsen og forståelsen af gravhøjen, at der er et frirum til alle sider omkring den, 
så vil den foreslåede retablering som kælkebakke m.v. ikke kunne godkendes (Bilag 9). 
Gravning indtil ca. 15 meter fra højfod og den ønskede retablering af skrænterne i forholdet 
1:5 er i strid med de forhold, der varetages i naturbeskyttelsesloven.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 

Lovgrundlag 

§ 18 i Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 934 af 27/06/2017 (Naturbeskyttelsesloven). 

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Med henvisning til de nationale interesser meddeles dispensation til grusgravning frem til 40 
meters afstand til højens midte. Dispensationen meddeles for en periode på 4 år. Retablering 
af området vil ske løbende i den 4-årige periode. 
Fraværende: Tage Zacho Rasmussen. 

Bilag 

• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Ansøgning 
• Bilag 4 Lokalplan 157 
• Bilag 5 Grave og efterbehandlingsplan 
• Bilag 6 Illustrationsplan Lokalplan 157 
• Bilag 7 Høringssvar VejleMuseerne 
• Bilag 8 Høringssvar Slots- og Kulturstyrelsen 
• Bilag 9 Skitse visualisering 
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01.03.03-P19-48-15 

124.  Landzonesag på Tingvejen 1 i Tørring 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til klage over oplag og containere på mark ved 
Tingvejen 1, 7160 Tørring beliggende matr. nr. 6C Åle By, Åle. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Der er på et område på matr. nr. 6C oplag af materialer til anlægsarbejde, såsom container, 
biler, kantsten m.m. (Bilag 1). Ejer af Tingvejen 1 har på adressen anlægsgartnerfirmaet 
Højbo Anlæg. Ejer ønsker som udgangspunkt at bibeholde placeringen af materiel, oplag og 
containere på nuværende placering (Bilag 2). Sagen er opstået på baggrund af klage fra nabo, 
Tingvejen 3, 7160 Tørring modtaget i april 2015 (Bilag 3). Oplagspladsen fremgår af ortofoto 
fra 2008 (Se bilag 4).   
  
Hovedformålet med landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land og at sikre, 
at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for 
det. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt 
bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover 
at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervs interesser blandt de 
hensyn, der ligger bag landzonereglerne. I vurderingen skal det indgå, om det ansøgte vil 
påføre naboer urimelige gener, og om det kan blive præcedensdannende for lignende sager. 
  
Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til ejers ønske om at have oplaget på den 
pågældende placering, idet det ikke er i tilknytning til eksisterende samlede bebyggelse. Det er 
uden for den beplantning, der afgrænser ejendommen og skæmmer derved landskabet. 
Administrationen indstiller, at oplagspladsen skal fjernes således, at marken fremstår som 
landbrugsområde, og at et mindre oplag kan tillades ved bygningerne inden for beplatningen. 
  
Administrationen henviser til, at der uden landzonetilladelse og i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse på ejendommen kan bygges op til 500 m2 bygning til udvidelse af eksisterende 
mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som er etableret i en tidligere landbrugsbygning.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ejer 
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Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 

Administrationen indstiller, 

at oplag, containere samt oplagsplads ikke lovliggøres på den nuværende placering 

at oplagspladsen skal fjernes, så marken fremstår som landbrugsområde. 

Beslutning 

Godkendt. 
Fraværende: Tage Zacho Rasmussen. 
  

Bilag 

• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Klage 
• Bilag 4 Ortofoto 2008 
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01.03.03-P19-159-17 

125.   Landzonesag på Raskvej i Tørring 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om tilladelse til etablering af 
vognmandsvirksomhed, parkeringsplads, jordvold og maskinhus på Raskvej 28, Aale, 7160 
Tørring beliggende matr. nr. 7G Åle By, Åle.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed, parkeringsplads, 
jordvold og maskinhus på Raskvej 28 i Aale med diverse matrikler tilknyttet (Bilag 1, 2 og 3).  
Parkeringspladsen er allerede etableret og ved besigtigelse den 7. juni 2017 blev der 
observeret oplag samt vogne på pladsen (Bilag 4). 
  
Ejendommen grænser op til kommuneplanramme nr. 7.B.17 ”Aale midtby”, der er udlagt som 
blandet boligområde (Bilag 5).  
  
Ejendommen er beliggende i landzone. Et af formålene med landzonebestemmelserne er at 
sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med 
planlægning for området. Bestemmelserne skal således modvirke spredt og uplanlagt by- og 
erhvervsudvikling i det åbne land. Erhverv, som ikke har forbindelse med 
jordbrugserhvervene, skal som hovedregel henvises til erhvervsområder i byzone. 
  
Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til ansøgning om vognmandsvirksomhed, 
oplag, parkeringsplads, maskinhus og jordvold. Afslaget begrundes med, at det ansøgte ikke 
er i tilknytning til eksisterende samlede bebyggelse. Det er uden for den beplantning, der 
afgrænser ejendommen og skæmmer derved landskabet markant. Virksomhed på den 
pågældende ejendom er uhensigtsmæssig, da naboejendommene er udlagt til boligområde. 
Ved en eventuel tilladelse til etablering af en vognmandsvirksomhed med udkørsel tidlig 
morgen, så er risikoen for urimelige nabogener stor. Den ansøgte jordvold med grantræer skal 
understøttes af støjberegninger, der viser, at volden rent faktisk har en støjreducerende effekt 
på det nærtliggende boligområde, men en jordvold med den ønskede placering vil være meget 
synlig og dominerende og derfor være en stor landskabelig påvirkning. Derfor indstiller 
administrationen et afslag til etablering af jordvolden. Administrationen indstiller, at 
parkeringspladsen skal fjernes, så marken fremstår som landbrugsområde. 
  
Administrationen henviser til, at der kan forventes tilladelse til et maskinhus på de ansøgte ca. 
350 m2, hvis det placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse f.eks. syd for disse 
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bygninger eller inden for den eksisterende afgrænsende beplantning, såfremt maskinhuset er 
til brug for landbrugsdrift. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ejer 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 

Administrationen indstiller, 

at oplag, lastbiler samt parkeringsplads ikke lovliggøres på den nuværende placering 

at der meddeles afslag til ansøgning om jordvold 

at parkeringspladsen skal fjernes således at marken fremstår som landbrugsområde 

at der meddeles afslag til maskinhuset med den ansøgte placering 

Beslutning 

Godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Ansøgning 
• Bilag 4 Fotos fra besigtigelse 
• Bilag 5 Kommuneplanramme 
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07.04.20-G01-1-17 

126.   Virksomheders brug af genbrugsstationerne i Business 
Region Aarhus 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til henvendelse fra Business Region Aarhus omkring Dansk Byggeris 
opfordring til indførelse af ens regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladser og 
ensartet og fælles betalingsmodel for virksomhedernes adgang til genbrugspladser.   

Økonomi 

Den nuværende ordning i Hedensted Kommune er baseret på en tilmeldingstakst på 1.500 kr. 
eksklusiv moms pr. virksomhed, hvilket svarer til en indtægt på 450.000 kr./år. Herudover 
opkræves et gebyr pr. adgang til genbrugspladserne på 200 kr. eksklusiv moms. Indtægten 
herfra var i 2016 ca. 500.000 kr.  
  
Det er et grundlæggende princip i det danske affaldssystem, at ”Forurener betaler”. Det 
betyder, at virksomhederne skal betale for den adgang, som de har til genbrugspladser.  
  
Den foreslåede ordning fra Business Region Aarhus vil betyde, at indtægten fra 
tilmeldingstaksten på i alt 450.00 kr. årligt vil bortfalde.  
Omkring udvidet åbningstid vil Hedensted Kommune henvise til Remmerslund, hvor der fra 
den 1. september 2017 indføres døgnåbent. 
Udgifterne til implementering af ny SMS-løsning vil kunne indeholdes inden for almindelig 
driftsbudget.  
  
Hvis Hedensted kommune tilslutter sig forslaget, skal taksterne for 2018 revurderes for så vidt 
angår erhvervsvirksomheders besøg på genbrugsstationerne.  

Sagsfremstilling 

De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus er i henvendelse fra Dansk Byggeri af 18. 
november 2015 blevet anmodet om, at der indføres ens regler for virksomhedernes adgang til 
genbrugspladser, og at pladserne - i så vid udstrækning som muligt - har åbent i tidsrummet 
kl. 6.30-17.30 og gerne døgnet rundt. Dertil anbefaler Dansk Byggeri samtidig, at der indføres 
en ensartet og fælles betalingsmodel. 

Styrket Business Region Aarhus 
Business Region Aarhus er det største danske vækstcenter uden for hovedstadsområdet, og 
arbejder for bedre rammebetingelser for virksomheder. I den forbindelse er virksomheders 
adgang til genbrugspladser i Business Region Aarhus kommunerne endnu nogle skidt i retning 
af en styrket business region, der arbejder sammen om tiltag, der giver direkte merværdi for 
virksomhederne. 
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Dansk Byggeri er en vigtig samarbejdspartner for kommunerne i Business Region Aarhus, og 
Dansk Byggeri er ydermere en aktiv medspiller i alliancen "ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR 
DANMARK" - en alliance, der blev indgået på Christiansborgkonferencen i efteråret 2014. Det 
har også stor betydning, når Dansk Byggeri bidrager aktivt til varetagelsen af østjyske 
interesser, f.eks. i forhold til udvidelsen af E45.  
  
Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus har på baggrund af Dansk Byggeris 
henvendelse besluttet at belyse modeller, der kan lette virksomhedernes adgang til 
genbrugspladserne i Østjylland.  
  
Affaldsoperatørerne i Østjylland 
De 10 affaldsoperatører i de 12 Business Region Aarhus har i fællesskab drøftet og nedsat en 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra 5 kommuner. Arbejdsgruppen har udarbejdet en model 
for adgang til genbrugspladser i Østjylland (se nedenfor), der 12. april 2017 blev sendt til 
høring hos de 10 affaldsoperatører og hos Dansk Byggeri. Alle 10 affaldsoperatører har 
tilkendegivet, at de er indstillet på at deltage i den beskrevne ordning, der overordnet 
vurderes at imødekomme erhvervslivets ønsker inden for en realistisk ramme for så vidt angår 
juridiske, tekniske og økonomiske forhold.  
  
Model for virksomheders adgang til genbrugspladser i Østjylland 
De 10 affaldsoperatører er enige om en løsning, der baserer sig på følgende punkter. 

• Alle 10 affaldsoperatører vil fremadrettet tilbyde adgang til genbrugspladserne for 
virksomheder uden abonnement 

• Som udgangspunkt tilbydes adgang i de nuværende åbningstider, da ønsket om adgang 
i tidsrummet kl. 7-18 kan imødekommes jævnt ud over regionen  

• Der afregnes via en sms-baseret løsning, som indkøbes i fællesskab mellem de 
deltagende affaldsoperatører. Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. og den årlige drift 
ca. 20.000 kr. 

• Taksten for et besøg fastsættes af hver enkelt affaldsoperatør. Det betyder, at taksten 
kan variere fra kommune til kommune. Vejledende pris vil være omkring 175 kr. ekskl. 
moms pr. besøg for erhvervskøretøj under 3500 kg. + eventuel trailer  

• Farligt affald større end 10 kg afregnes særskilt ligesom, der for asbest- og PCB-
holdigt-affald henvises til udvalgte pladser, og der afregnes særskilt herfor  

• De 10 affaldsoperatører vedligeholder en Google-map med oplysning om 
genbrugspladsernes åbningstider, priser og affaldsfraktioner. Kortet er tilgængeligt på 
kommunernes og Business Region Aarhus’ hjemmeside 

  
Aarhus Kommunes tilsagn om deltagelse er givet under forudsætning af, at Aarhus tilbyder 
afregning over Mobile Pay (og ikke SMS), og Horsens Kommunes tilsagn gives under 
forudsætning af, at Horsens Kommune afregner alt farligt affald også under grænsen på 10 
kg/besøg.   
  
Politisk behandling i kommunerne og tidshorisont for implementering 
Sagen drøftes i kommunerne og affaldsselskaberne i Business Region Aarhus i løbet af 
efteråret 2017.  
Implementeringen vil herefter i hovedtræk bestå af: 

• Køb og opsætning af SMS-løsning 
• Organisering af udbygning og vedligeholdelse af Google-map-løsning 
• Udarbejdelse af fordelingsnøgle for henholdsvis anskaffelses- og driftsomkostninger 
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• Lokal takstfastsættelse og lokal organisering af løsningen på genbrugspladserne  
  
Implementeringen forventes at tage 6-12 måneder.  
  
Tilbuddet evalueres efter et år med inddragelse af de 10 affaldsoperatører og Dansk Byggeri. 

Administrationen indstiller,  

at den foreslåede model for adgang til genbrugspladser godkendes med henblik på, at 
modellen implementeres snarest muligt herefter 

Beslutning 

Indstilles godkendt. Taksten for erhvervsvirksomheders brug af genbrugsstationerne 
fastsættes til 275 kr. eksklusiv moms pr. besøg i 2018. Samtidig bortfalder tilmeldingsgebyret 
(i 2017 = 1.500 kr. eksklusiv moms) 

Bilag 

• Model for fleksibel aflevering af byggeaffald i Østjylland 
• Affald I 
• Affald II 
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09.13.01-P15-1-17 

127.   Rottebekæmpelse  

Beslutningstema 

Udvalget skal drøfte muligheder for formen af den fremtidige rottebekæmpelse.  

Økonomi 

Rottebekæmpelsen dækkes af gebyr for rottebekæmpelse.  

Sagsfremstilling 

Den kommunale rottebekæmpelse varetages af Rentokil A/S. Kontrakten er indgået for en 4-
årig periode og udløber pr. 31. juli 2018.  
  
Udvalget bedes på mødet drøfte formen for udbud efter udløb af den nuværende kontrakt.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr 913 af 27. juni 2016, § 4 

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Kontrakten tilbydes forlænget i 2 år. 
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06.00.05-P16-4-17 

128.   Endelig vedtagelse af tillæg 8 til spildevandsplan - 
ledningsanlæg og regnvandsbassin i Korning 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til vedtagelse af tillæg 8 til spildevandsplanen - etablering af 
ledningsanlæg og regnvandsbassin i Korning. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget for Teknik vedtog den 9. maj 2017 at fremlægge forslag til tillæg 8 til 
spildevandsplanen i høring. Forslaget har i overensstemmelse hermed været fremlagt i 
offentlig høring fra den 17. maj til den 12. juli 2017.  

Sagsfremstilling 

Der er ved høringsfristens udløb indkommet en høringsbemærkning fra Thomas Iversen, 
Korning Gammelby 10, 8700 Horsens. Thomas Iversen er utilfreds med, at en kloakledning 
skal lægges over hans grund. Behandlig af høringsbemærkning fremgår af bilag 3 - 
Høringsnotat. Bemærkningen kan læses i sin fulde tekst i bilag 4. Administrationen vurderer, 
at høringssvaret ikke er af en karakter, der giver anledning til ændringer i planforslaget. 

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 jf. LBK nr. 966 af 23. juni 2017 §32 og  
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 
af 1. juni 2016, §5 

Administrationen indstiller, 

at tillæg 8 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer 
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Beslutning 

Godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen - Ledningsanlæg og bassin i Korning 
• Bilag 3 - Høringsnotat 
• Bilag 4 - Høringssvar fra Torben Klaus Iversen, Korning Gammelby 10, 8700 Horsens 
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06.00.05-P16-3-17 

129.   Endelig vedtagelse af tillæg 9 - separering af 
kloaksystem og delvis udtræden af Hedensted Spildevand 
for ejendomme på del af Blæsbjergvej i Hedensted  

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til vedtagelse af tillæg 9 til spildevandsplanen - separering af 
kloaksystem og delvis udtræden af Hedensted Spildevand for ejendomme på del af 
Blæsbjergvej i Hedensted. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget for Teknik vedtog den 13. juni 2017 at fremlægge forslag til tillæg 9 til 
spildevandsplanen i høring. Forslaget har i overensstemmelse hermed været fremlagt i 
offentlig høring fra den 15. juni til den 10. august 2017.  
  

Sagsfremstilling 

Der er ikke ved høringsfristen udløb indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslag til 
tillæg 9 til spildevandsplanen.  

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 jf. LBK nr. 966 af 23. juni 2017 §32 og  
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4 nr. 726 
af 1. juni 2016, §5 

Administrationen indstiller, 

at tillæg 9 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer 
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Beslutning 

Godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2015-2020  
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06.00.05-P20-4-15 

130.   Endelig vedtagelse af tillæg 10 til spildevandsplan - 
Separering af kloaksystem for ejendomme omkring 
Horsensvej i Hedensted 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til vedtagelse af tillæg 10 til spildevandsplanen - separering af 
kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og -ret for tag- og overfladevand for ejendomme 
i området ved Horsensvej i Hedensted. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Udvalget for Teknik vedtog den 13. juni 2017 at fremlægge forslag til tillæg 10 til 
spildevandsplanen i høring. Forslaget har i overensstemmelse hermed været fremlagt i 
offentlig høring fra den 15. juni til den 10. august 2017. 

Sagsfremstilling 

Der er ved høringsfristens udløb indkommet 4 høringsbemærkning fra grundejere på 
Horsensvej og Hedebogade i Hedensted. Behandlig af høringsbemærkningerne fremgår af bilag 
3 - Høringsnotat. Bemærkningerne kan læses i deres fulde tekst af bilag 4 - 
Høringsbemærkninger.  
  
Der er ikke modtaget høringssvar, der går imod planforslaget om separatkloakering af 
området. Samtlige høringssvar omhandler afledning af spildevand fra kælderniveau. Dels 
muligheden for at opnå dispensation for at aflede regnvand fra kælderskakter og lyskasser, 
dels den administrative praksis der er, for at forsyningsselskaber ikke er forpligtet til at aftage 
spildevand fra kælderniveau. Det sidste spørgsmål ligger uden for Hedensted Kommunes 
område. 
  
Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke er af en karakter, der giver anledning til at 
planforslaget ændres. 

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. 
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Lovgrundlag 

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

Administrationen indstiller, 

at tillæg 10 til spildevandsplanen vedtages uden ændringer.  

Beslutning 

Godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 10 til spildevandsplan 2015-2020 
• Bilag 3 - Høringsnotat 
• Bilag 4 - Høringsbemærkninger 
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05.13.00-P20-8-17 

131.   Pulje til fremme af cyklisme 

Beslutningstema 

Udvalget skal drøfte, om der skal søges om tilskud fra en ny pulje til fremme af cyklismen i 
Danmark fra Vejdirektoratet, og udvælgelse af projekter, der skal ansøges til. 

Økonomi 

Tilskud udgør normalt 40 % af de godkendte tilskudsberettigede omkostninger. Der skal 
således medfiansieres 60 % af udgiften til et projekt. Projekterne skal som udgangspunkt 
gennemføres i 2018. En ansøgning skal derfor indgå i budgetforhandlingerne til 2018. 

Sagsfremstilling 

Regeringen har i samarbejde med forligskredsen bag aftalen om ”Bedre og billigere kollektiv 
trafik” afsat 100 mio. kr. til en ny cykelpulje, der skal fremme cyklismen i landets kommuner. 
Vejdirektoratet har den 30. juni 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om puljen i høring med 
høringsfrist den 11. august 2017. 
  
Det fremgår af udkastet, at puljen kan yde tilskud til cykelprojekter, som har til formål at 
forbedre forholdene for cyklisme, og at ansøgningerne skal ligge inden for følgende temaer: 

• Cykelbyer 
• Cykling til skole og fritid 
• Supercykelstier og cykelpendling 
• Rekreativ cykling og cykelturisme 

  
Der forventes at blive åbnet for ansøgninger i starten af september. Ansøgningsfristen 
forventes at blive den 2. oktober 2017. 
  
Administrationen vil på mødet medbringe en oversigt over tidligere foreslåede projekter og 
indkomne forslag fra borgere, lokalråd mm. som grundlag for en drøftelse af hvilke, der skal 
ansøges om tilskud til.  

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Administrationen arbejder videre med projekt cykelsti Bjerre - Stenderup med henblik på at 
søge midler fra Vejdirektoratets pulje. 
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13.03.00-P15-1-13 

133.   Møde mellem Fjernvarmeværkerne og Udvalget for 
Teknik den 5. september 2017 

Beslutningstema 

Orientering om dagsorden for mødet, herunder fjernvarmeværkernes ønsker til drøftelse, se 
vedhæftede bilag. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
Fraværende: Lars Poulsen. 

Bilag 

• Dagsorden 
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00.00.00-A50-1-17 

134.  Opfølgning fra månedsmøderne 

Beslutningstema 

Månedsopfølgning - hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet. 
  

Beslutning 

Taget til efterretning. 
Fraværende: Lars Poulsen. 

Bilag 

• Månedsopfølgning juni 2017.pdf 
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00.01.00-P35-6-16 

135.    Orienteringssager 

Beslutningstema 

• Orientering om afgørelse fra Planklagenævnet vedr. landzone- og åbeskyttelsessag på 
Klaks Møllevej 25, 8700 Horsens (sagsid. 01.05.02-p19-92-15) 

• Flemming Efterskole - landzonetilladelse (sagsid 01.03.03-P19-137-17) 
• Midterstriben Hovedvejen (sagsid 05.01.08-P20-4-17) 
• Kørselsforbud lastbiler (sagsid 05.01.02-P20-1-17) 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
Fraværende: Lars Poulsen. 

Bilag 

• Afgørelse Klaks Møllevej 25 
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00.01.00-P35-7-16 

136.   Eventuelt 

Beslutningstema 

• Kloakering Tørring. Per orienterede om status. Sagen genoptages på udvalgets 
novembermøde (sagsid 06.11.01-K08-5-16) 

Beslutning 

Fraværende. Lars Poulsen 
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05.26.10-P19-1-17 

132.    Ekspropriation 
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Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 73 
• Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 
• Bilag 4 - Miljøscreening 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Bilag 3 - Notat over bemærkninger 
• Bilag 4 - samlede bemærkninger til høring af lokalplan 1105 
• Bilag 5 - Støj notat 
• Bilag 6 - kommuneplanramme 5.C.01 
• Bilag 7 - Forslag til lokalplan 1105 
• Bilag 8 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 
• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Ansøgning 
• Bilag 4 Lokalplan 157 
• Bilag 5 Grave og efterbehandlingsplan 
• Bilag 6 Illustrationsplan Lokalplan 157 
• Bilag 7 Høringssvar VejleMuseerne 
• Bilag 8 Høringssvar Slots- og Kulturstyrelsen 
• Bilag 9 Skitse visualisering 
• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Klage 
• Bilag 4 Ortofoto 2008 
• Bilag 1 Oversigtskort 
• Bilag 2 Indstillingsnotat 
• Bilag 3 Ansøgning 
• Bilag 4 Fotos fra besigtigelse 
• Bilag 5 Kommuneplanramme 
• Model for fleksibel aflevering af byggeaffald i Østjylland 
• Affald I 
• Affald II 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen - Ledningsanlæg og bassin i Korning 
• Bilag 3 - Høringsnotat 
• Bilag 4 - Høringssvar fra Torben Klaus Iversen, Korning Gammelby 10, 8700 Horsens 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2015-2020  
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 10 til spildevandsplan 2015-2020 
• Bilag 3 - Høringsnotat 
• Bilag 4 - Høringsbemærkninger 
• Dagsorden 
• Månedsopfølgning juni 2017.pdf 
• Afgørelse Klaks Møllevej 25 
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