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01.05.11-P20-2-16 

70.  Pleje af fredede arealer ved Daugård Strand 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til: 
• om plejen af det lejede areal, ejet af Naturstyrelsen, område 1, lever op til 

fredningens bestemmelser 
• håndhævelse af fredningens bestemmelser i forhold til plantet egehegn, område 2 
• Hedensted Kommunes fremtidige varetagelse af fredningens bestemmelser på de 

privatejede arealer, område 3 

Økonomi 

Det årlige løbende vedligehold af areal 1 og areal 2 samt ekstraordinære tiltag på Hedensted 
Kommunes parkeringsareal og opholdsareal areal 1 er en del af driftsbudgettet for 
Infrastruktur & Transport. 
Eventuel pleje af fredede arealer på privatejede arealer (henvendelse 3) er ikke budgetsat, 
men hører under Natur og Miljø. 

Historik 

Hedensted Kommune har i januar 2017 modtaget 3 henvendelser vedrørende pleje af fredede 
arealer inden for fredningen kystarealer ved Daugård Strand, jf. Overfredningsnævnets 
kendelse af 13. marts 1967.  
  
Udvalget for Teknik blev orienteret om de tre henvendelser den 31. januar 2017, hvor der blev 
besluttet, at genoptage sagen til drøftelse på et af de kommende udvalgsmøder i foråret 2017 
efter en besigtigelse af området. 

Sagsfremstilling 

Hele Daugård fredningen er 370 ha, fordelt på ca. 46 lodsejere. Tre lodsejere boende nord for 
Strandvejen har henvendt sig specifikt om manglende overholdelse af 
fredningsbestemmelserne på arealer beliggende syd for Strandvejen ved Daugård Strand. I 
fredningsbestemmelserne er beskrevet, at de fredede arealer skal bevares i deres nuværende 
tilstand og at mindre træbeplantninger, som også vurderes at være selvsåede træer og buske, 
ikke må sløre landskabets form eller forringe udsigtsforholdene. Hedensted Kommune er 
tilsynsmyndighed på private fredede arealer og egne fredede arealer. På statsejede arealer 
foretager Naturstyrelsen tilsynet. Hvis pleje er nødvendig, skal kommunen igangsætte pleje på 
egne arealer, mens pleje på private arealer forudsætter en godkendt plejeplan. 
  
Se kortbilag for beliggenhed. 
Medarbejdere fra administrationen deltager i behandlingen af dette punkt. 
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Område 1 
Henvendelse fra Keld Rasmussen, Strandvejen 41, Daugård.  
Keld Rasmussen skriver, at som arealet henligger nu, lever det hverken op til den indgåede 
aftale eller til fredningsbestemmelserne i øvrigt. 
Arealet er oprindelig en frugtplantage fra 1967, men hvor der ikke i mange år 
erhvervsmæssigt har været høstet. 
Hedensted Kommune lejer arealet af Naturstyrelsen og er i lejekontrakten forpligtet til at 
foretage den nødvendige pleje af arealet i overensstemmelse med fredningens bestemmelser. 
Der har i 2016 været foretaget en ekstraordinær pleje af arealet, og det vurderes nu at leve op 
til fredningsbestemmelserne. Der skal fremover årligt foretages pleje. 
For område 1 skal der tages stilling til, om plejen er tilstrækkelig i forhold til 
fredningsbestemmelserne. 
   
Område 2  
Henvendelse fra Jens Hansen, Strandvejen 53, Daugård.  
Jens Hansen skriver, at udsigtsforholdene over arealerne og fjorden ikke tilgodeses, og når der 
er blade på træerne, er udsigtsforholdene yderst begrænsede. Han mener ikke, det er i 
overensstemmelse med fredningen, og det er synd for alle de besøgende, der kommer. 
De arealer, det drejer sig om er skrænten omkring p-pladsen, arealet omkring bådelauget, vej 
og vejomgivelser ned til bådelauget, egehegn mod øst, vejsider langs Strandvejen. 
Infrastruktur & Transport tager sig løbende af vedligehold på kommunens arealer. 
Egehegn mod øst er privatejet af Allan Hansen, Strandvejen 32, Daugård og plantet efter at 
fredningen blev gennemført. Der kan være tale om en potentiel overtrædelse af fredningens 
bestemmelser. 
For område 2 skal der tages stilling til om eventuel håndhævelse af fredningens bestemmelser 
i forhold til plantet egehegn, skal foretages. 
  
Område 3  
Henvendelse fra Henrik Narud, Strandvejen 39, Daugård.  
Henrik Narud opfordrer Hedensted Kommune til at udøve den myndighedsrolle, kommunen har 
til at sikre, at de private lodsejere overholder fredningens bestemmelser. Han påpeger, at der 
er private arealer, som er præget af høje graner i stedet for den oprindelige åbne 
æbleplantage, som da fredningen blev etableret. Desuden er der sommerhusene på 
Mælkevejen, som med tiden har fået karakter af villaer og opbygget plankeværk m.m., som 
lukker for udsynet fra skrænterne. 
De generelle bestemmelser for fredede områder er, at kommunen efter en godkendt plejeplan, 
kan varetage plejen på de private arealer. Kommunen må ikke pålægge lodsejerne udgifter til 
plejen. Hvis de private lodsejere ikke er enige med kommunen i plejeplanens indhold, skal 
Fredningsnævnet overtage sagen. Der foreligger ikke en sådan godkendt plejeplan i Hedensted 
Kommune. 
Sommerhusene på Mælkevejen er ikke omfattet af selve fredningen. Granerne står på Evald 
Burgårds ejendom, Strandvejen 16, Daugård. 
For område 3 skal der tages stilling til om Hedensted Kommunes fremtidige varetagelse af 
fredningens bestemmelser på de private arealer. 
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Kommunikation 

Svar til de 3 borgere som har henvendt sig. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse nr. 924 af 27. juni 2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn jf. §§ 1, 2 og 3. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter, om plejen af det lejede, ejet af Naturstyrelsen, område 1, lever op til 
fredningens bestemmelser 

at udvalget drøfter håndhævelse af fredningens bestemmelser i forhold til plantet 
egehegn, område 2 

at udvalget drøfter Hedensted Kommunes fremtidige varetagelse af fredningens 
bestemmelser på de privatejede arealer, område 3 

Beslutning 

Der foretages en nedklipning af bevoksning på det kommunale og statslige areal og under 
hensyntagen til årstid og vejrlig. Der indledes en dialog med klagerne og lodsejerne om 
beskæring af bevoksningen under hensyntagen til fredningsbestemmelserne. 

Bilag 

• Plejeplan for areal ved Daugård Strand 
• HEDENSTED KOMMUNE pleje matr. 14n.docx 
• 20170119 HK teknik og Miljø - fredningen.pdf 
• Naturpleje ved Daugård Strand 
• Kortbilag Daugård Strand fredningen (skraveret) - 3 henvendelser 
• TEK Indstillingsnotat 
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71.  Landzonesag på Kollen 17, Nr. Aldum, 8722 Hedensted 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til 447 m² 
spejderhytte på adressen Kollen 17, Nr. Aldum, 8721 Hedensted. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger   

Sagsfremstilling 

I oktober 2016 er der ansøgt om tilladelse til opførelse af en 447 m² stor spejderhytte som 
erstatning for eksisterende spejderhytte på ejendommen matr. nr. 6C Nr. Aldum Kolle, Urlev 
beliggende Kollen 17, Nr. Aldum, 8721 Hedensted (Bilag 1). 
  
De 447 m2 fordeles på 275 m2 i stueetagen og 172 m2 på 1. sal (Bilag 3). Bygningen ønskes 
8,80 m høj. Facade og tag opføres i tækkespån med ensartet udtryk. Hytten placeres vest for 
den eksisterende spejderhytte, som vil blive nedrevet umiddelbart efter den nye hytte er 
opført. Den eksisterende spejderhytte er bygget i 1920 og har et samlet areal på 263 m² jf. 
BBR. Ejendommen er beliggende i landzone (Bilag 2).  
  
Sagen har været i nabohøring i perioden fra 19. december 2016 til 2. januar 2017, og i 
høringsperioden har kommunen modtaget 5 bemærkninger til sagen (Bilag 2 og 4). 
De indkomne bemærkninger har været sendt til ansøger i partshøring jf. forvaltningslovens § 
19 (Bilag 5 og 6).  
  
Administrationen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til en ny spejderhytte som erstatning 
for eksisterende, idet bygninger til organiseret friluftsliv er hjemmehørende i landzone. 
Administrationen anbefaler dialog mellem parterne for fremtidige ønsket brug af spejderhytten 
forud for en eventuel landzonetilladelse. Der kan meddeles tilladelse til en spejderhytte til brug 
for spejdere og andre, tilsvarende natur- og friluftsorganisationer og af institutioner såsom 
lejrskoler og skovbørnehaver med samme behov for at være i sådanne omgivelser og udføre 
tilsvarende aktiviteter. For at tilgodese nabobemærkningerne kan der eventuelt stilles vilkår i 
landzonetilladelsen for anvendelsesformål, så hytten fremadrettet ikke fungerer som 
forsamlingshus, men som spejderhytte. 
  
Endvidere kan Hedensted Kommune være behjælpelig med et henvisningsskilt fra vejen 
Markdalen til Kollen, så primær trafik til og fra spejderhytten ikke vil køre forbi 
naboejendommene.  
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Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger  

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, kap. 7, § 35  

Administrationen indstiller, 

at der indledes dialog med ansøger og naboer 

Beslutning 

Indstilling godkendes. Sagen genoptages herefter. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Bilag 3 - Ansøgning 
• Bilag 4 - Samlede bemærkninger fra nabohøring 
• Bilag 5 - Partshøring 
• Bilag 6 - Situationsplan 
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72.  Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om "udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-
Bjørneklo" skal sendes i 8 ugers høring. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Registrering, vejledning, håndhævelse og kontrol vil kræve 50-60 timer for hver af de fire 
bekæmpelsesrunder, hvilket vil aftage, når lodsejere får opbygget en erfaring med 
bekæmpelsesmetoderne. 

Historik 

Siden 2004 har det været muligt for kommunerne at vedtage en indsatsplan for bekæmpelse 
af Kæmpe-Bjørneklo, som gør det muligt for kommunen at gøre private lodsejere ansvarlige 
for bekæmpelse på egen ejendom. Hedensted Kommune har hidtil bekæmpet Kæmpe-
Bjørneklo på private forsøgsarealer. 
  
Natura 2000 planen for "Skove langs nordsiden af Vejle fjord" indeholder en områdespecifik 
retningslinie om, at der i planperioden skal sættes særligt fokus på bekæmpelsen af invasive 
arter, bl.a. Kæmpe Bjørneklo, jf. "Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord". 
  
Udvalget for Teknik vedtog den 7. marts 2017, at der i Hedensted Kommune skal udarbejdes 
en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. 

Sagsfremstilling 

Kæmpe-Bjørneklo er en giftig plante med omfattende spredningsevner og er ikke 
hjemmehørende i den danske natur. I gennemsnit sættes 20.000 frø pr. plante om året. Det er 
vigtigt at bekæmpe planten kontinuerligt over en periode på 10-12 år for at få bugt med den 
frøpulje, der findes i jorden. 
  
Der findes ikke lovhjemmel til at påbyde private at bekæmpe uden, at man i kommunen har 
vedtaget en indsatsplan. Derfor er det i dag kun muligt at sikre en fast bekæmpelse på 
kommunens egne arealer. 
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Hedensted Kommune har i en årrække foretaget bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo langs 
Rohden Å som forsøg for at begrænse spredningen af planten. Denne indsats vil uden en 
indsatsplan være forgæves. Arealerne er privatejede. 
  
Enkelte har søgt om tilskud via kommunens tilskudspulje til naturpleje og friluftsliv for at 
bekæmpe på privat initiativ. 
  
Der findes på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik over spredningen i kommunen, 
men en kortlægning af udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo forventes at kunne ske ved en 
kombination af droneoverflyvning på forskellige tidspunkter af året sammenholdt med gamle 
registreringsdata fra Vejle Amt og feltovervågning, se kortbilag. 
  
Der er også mulighed for at melde ind til kommunen, når man observerer Kæmpe-Bjørneklo 
via APP’en ”Giv et Praj”. Kampagner på hjemmesiden vil kunne fremme borgernes deltagelse i 
at observere Kæmpe-Bjørneklo og melde ind til kommunen og tage ansvar for, at vi i 
fællesskab søger at bekæmpe planten. 
  
Strategien for bekæmpelsesindsatsen foreslås således, at der arbejdes med et helt 
vandsystem ad gangen for at opnå den mest hensigtsmæssige og holdbare bekæmpelse. Der 
vil kunne anvendes flere forskellige bekæmpelsesmetoder som afgræsning, slåning, 
rodstikning og kemisk bekæmpelse.  
  
Rhoden Å, hvor der allerede er lagt mange kræfter og penge i at bekæmpe bjørneklo, foreslås 
som det første område med hensyn til kontrol af indsats. 
  
Konkret vil der måske være lodsejere, der vil blive pålagt at fjerne Kæmpe Bjørneklo på deres 
ejendom. Et sådan påbud vil kunne påklages af lodsejeren. 

Kommunikation 

8 ugers høring af udkast til Indsatsplan for Kæmpe-Bjørneklo.  
4 ugers klagefrist når endelig Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er vedtaget. 
Annoncering sker via Hedensted Kommunes hjemmeside. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, BEK nr. 871 af 27. juni 2016, jf. §3. 

Administrationen indstiller, 

at "udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo" sendes i 8 ugers høring. 

Beslutning 

Godkendt. Lars Poulsen stemmer imod. 
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Bilag 

• UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 
• Udbredelse 2016 
• TEK Indstillingsnotat 
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06.00.05-P16-4-17 

73.  Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen - ledningsanlæg 
og regnvandsbassin i Korning 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen skal sendes i høring, 
og miljøscreeningen af tillægget skal offentliggøres.  

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Historik 

Byrådet har den 29. marts 2017 besluttet, at kun større spildevandsplanændringer skal 
principielt behandles. 
Byrådet har den 29. marts 2017 vedtaget at bemyndige Udvalget for Teknik til at godkende 
forslag til spildevandsplanændringer til udsendelse i høring og efterfølgende endelig godkende 
ændringen. 
Byrådet har den 24. februar 2016 vedtaget Spildevandsplan 2015-2020 for Hedensted 
Kommune, hvoraf det fremgår, at kloaksystemet i Korning planlægges separatkloakeret. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med en allerede planlagt separering af kloaksystemet i Korning er det nødvendigt 
at etablere nye ledningsanlæg og udvide et eksisterende regnvandsbassin på private og 
kommunale matrikler. Dette tillæg sikrer, at såfremt Hedensted Spildevand ikke kan indgå 
frivillig aftale med lodsejerne om afståelse af jord og/eller rettigheder, kan Hedensted 
Kommune ekspropriere til fordel for disse anlæg. De berørte matrikler fremgår af tillægget. 

Kommunikation 

De berørte grundejere orienteres individuelt. 

Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1189 af 27. september 2016, § 32  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser mv. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 5 
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Administrationen indstiller, 

at forslag til tillæg 8 til Spildevandsplanen fremlægges i 8 ugers høring 

at screening for Miljøvurdering offentliggøres samtidig 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen - Udpegning af matrikler i Korning 
• Bilag 3 - Miljøscreening 
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07.04.00-P20-1-15 

74.  Genbrugsstationerne - Ændring af åbningstiderne  

Beslutningstema 

Udvalget skal beslutte, om åbningstiderne på genbrugsstationerne skal ændres fra 1. 
september 2017 og fremefter. 

Økonomi 

Genbrugsstationerne er en del af det takstfinansierede område (affaldsområdet), som skal 
hvile i sig selv. Genbrugsstationerne finansieres dels af husholdningernes miljøafgift og dels af 
virksomhedernes ordning for benyttelse af genbrugsstationer.  
En eventuel meromkostning i indeværende år foreslåes dækket af overskuddet i ordningen. 
For 2018 indarbejdes omkostningerne i budgettet og indgår således i takstfastsættelsen for 
2018. 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Genbrugsstationerne bemandes af personale fra Materielgården, team Genbrug. Model 1 vil 
betyde, at der ikke skal ske ændring i de ansattes timer. De 2 øvrige modeller betyder 
reduktion i mandskabet på Materielgården. 

Historik 

Udvalget har tidligere på flere møder drøftet serviceniveau og åbningstider på kommunens 
genbrugsstationer. 
Det er endvidere besluttet at lave forsøg med døgnåbent på en genbrugsstation 
(disruptionsprojekt). 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune har 4 genbrugsstationer, som alle borgere frit kan benytte. Herudover 
kan de virksomheder, der er tilmeldt SMS ordningen, benytte genbrugsstationerne. 
Genbrugsstationerne finansieres med bidrag fra den enkelte borger (en del af miljøgebyret) og 
virksomheder tilmeldt ordningen med en fordeling på 97% til borgere og 3% til 
virksomhederne. 
  
Genbrugsstationerne ligger placeret i Kalhave, Remmerslund, Hornsyld og Klakring. 
  
Åbningstiderne blev sidst ændret pr. 1. januar 2013 og er ens på de 4 pladser (indsat 
nedenfor): 
Mandag, onsdag og 
fredag 

kl. 12.00 - 18.00       

Tirsdag og torsdag kl. 07.15 - 18.00       
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Lørdag  kl. 10.00 - 15.00       
Søndag (i perioden 
1. maj - 31. august) 

kl. 10.00 - 15.00       

  
Såvel pladspersonalet som personalet på rådhuset får af og til henvendelser med ønsker om 
øgede/ændrede åbningstider især i weekenden. 
  
Genbrugspladsen i Horsens har åbent alle weekender året rundt kl. 9-16. 
Genbrugspladsen i Vejle har åbent alle weekender året rundt kl. 9-18. 
  
Administrationen har kigget på forskellige modeller - hvor der er åbent søndage året rundt, til 
gengæld er der ikke længere åbent om formiddagen. Nuværende åbningstid tirsdag og torsdag 
formiddag slettes, idet besøgstallet er meget lavt på disse tidspunkter. 
Der er lavet 3 alternative forslag med samme åbningstider mandag - fredag kl. 12 - 18 og 
forskellige åbningstider i weekenden. 
Åbningstid Nuværende 1 2 3 
Mandag kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 
Tirsdag kl. 07.15 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 
Onsdag kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 
Torsdag kl. 07.15 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 
Fredag kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 kl. 12.00 - 18.00 
Lørdag kl. 10.00 - 15.00 kl. 10.00 - 17.00 kl. 10.00 - 16.00 kl. 10.00 - 15.00 
Søndag kl. 10.00 - 15.00 

(i perioden 1.5-
31.8) 

kl. 10.00 - 17.00 kl. 10.00 - 16.00 kl. 10.00 - 15.00 

Ændring i  
omkostning 
 pr. år 

  825.300 kr. ~ til 
ca. 38 kr. pr. 
husstand 

268.380 kr. ~ til 
ca. 13 kr pr 
husstand 

- 141.370 kr. ~ 
til -7 kr. pr. 
husstand 

Ændring i  
omkostning 
2017 

  269.810 kr. 87.740 kr. - 46.135 kr 

  
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en genbrugsstationsordning. Der 
er ikke nogen formkrav, og den enkelte kommune kan således selv beslutte antal pladser og 
åbningstider.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 12. december 2012 kapitel 7 og 8. 
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Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter om, der skal ændres i åbningstiderne på genbrugsstationerne. 

Beslutning 

Der vælges model 2. 
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07.01.00-P20-1-17 

75.  Pilotprojekt - indsamling af kildesorteret organisk 
dagrenovation 

Beslutningstema 

Udvalget skal beslutte, om Hedensted Kommune (affaldssiden) skal indgå i et pilotprojekt 
sammen med Hedensted Spildevand. 

Økonomi 

Affaldsområdet er takstfinansieret. Der er ikke direkte omkostninger udover administrative 
ressourcer i projektet, midler hertil er indeholdt i budgettet. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Spildevand A/S ønsker i et pilotprojekt at afprøve, om det kan give brugbare 
resultater at "indsamle" kildesorteret organisk dagrenovation via køkkenkværne gennem det 
eksisterende ledningsnet til rensningsanlæg. Projektets formål er at undersøge potentialet i 
kildesorteret organisk dagrenovation - i forhold til følgende parametre; 
  

• Energiudnyttelse 
• Ressourceudnyttelse 
• Miljøhensyn samt  
• Økonomiske hensyn som indtægter og besparelser 

  
Pilotprojektet, som Hedensted Spildevand står bag, betyder, at der skal installeres 
køkkenkværne hos udvalgte borgerne, og i løbet af projektperioden skal det undersøges, om 
det er muligt at udnytte det eksisterende spildevandsledningsnet til indsamling og samtidig 
bevare så meget energi i affaldet/spildevandet, så det er muligt at energiudnytte det. En 
løsning, der samtidig sikrer, at næringsstofferne i restproduktet (slammet) bliver udnyttet som 
jordforbedringsmiddel. I dag bliver det organiske affald brændt med energiudbyttelse, men her 
sker der ingen udnyttelse af næringsstofferne. De husstande, der indgår i projektet, vil få 
installeret en køkkenkværn, som efter projektperioden skal afmonteres igen. 
  
Der vil til projektet blive søgt finansiering gennem diverse midler. Projektperioden forventes at 
løbe over 2 år frem til foråret 2019.  
  
Regeringens ressourcestrategi fra 2013, som er grundlaget for Hedensted Kommunes 
affaldshåndteringsplan, fokuserer blandt andet på at forbrænde mindre mængder affald og 
bedre udnyttelse af de værdier og ressourcer, som er i affaldet. Samtidig skal der fokuseres på 
kvaliteten i genanvendelsen og på mindst mulig miljøpåvirkning. Det er målet, at 50% af 
følgende materialetyper i husholdningsaffaldet; organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, 
metal- og træaffald skal indsamles til genanvendelse i 2022.  
Der skal endvidere udnyttes meget mere madaffald til fremstilling af biogas, og det skal gøres 
muligt at udnytte vigtige næringsstoffer som fosfor fra spildvandsslam og husdyrgødning. 
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I Hedensted Kommunes affaldshåndteringsplan 2014-2018 omhandler et af initiativerne 
"Organisk affald. Mål: at frasortere det organiske affald, så det kan bioforgasses. Organisk 
affald er fyldt med energi, som kan udnyttes bedre gennem bioforgasning end ved 
forbrænding, sådan som vi gør i dag. Sorteringen skal være nem, og der skal være en høj 
udnyttelsesgrad af det organiske affald. Ligesom det skal sikre, at der findes 
afsætningsmuligheder for det organiske affald. Det skal undersøges, om sorteringen skal ske i 
den enkelte husholdning, eller om der skal vælges en central løsning med frasortering af den 
organiske del efter indsamlingen af restaffaldet. Det forventes, at der etableres en 
indsamlingsordning for organisk affald i løbet af planperioden".  
  
Det er således helt i tråd med mål og initiativer i affaldshåndteringsplanen at deltage i 
undersøgelse af, om indsamling gennem spildevandsnettet og den senere energi- og 
næringsstofudnyttelse er en brugbar løsning. 
  
Direktør Ole Pedersen, Hedensted Spildevand A/S, deltager i behandlingen af dette punkt.  

Lovgrundlag 

• Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18. december 2012, kap. 7 
• Bekendtgørelse af lov om miljøbebeskyttelse, LBK nr. 1189 af 27. september 2016, § 

28, stk. 3 
• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 4, BEK 726 af 1. juni 2016, § 2, stk. 1 
• Hedensted Kommunes regulativ for husholdningsaffald samt affaldshåndteringsplanen 

2014-2018 

Administrationen indstiller, 

at Hedensted Kommune deltager i pilotprojektet om indsamling af kildesorteret organisk 
dagrenovation. 

Beslutning 

Anbefales godkendt. Oversendes til  Byrådet. 
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07.04.00-P24-1-17 

76.  Godkendelse af forslag til målsætninger for 
affaldsselskabet AFLD 

Beslutningstema 

Forslag til målsætninger for AFLD skal godkendes. 

Økonomi 

De økonomiske forpligtigelser Hedensted Kommune har haft i forbindelse med driften af AFLD 
bliver finansieret via det takstfinansierede område, og har derfor ingen direkte indflydelse på 
kommunens økonomi. 

Historik 

Hedensted Kommune er sammen med 5 andre kommuner interessenter i AFLD, der blev stiftet 
den 1. januar 2016 som resultat af fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi. Selskabet ejer og 
driver to behandlingsanlæg beliggende ved henholdsvis Tarm og Fasterholt (Herning), og 
selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt det affald, som ejerkommunerne 
råder over. 

Sagsfremstilling 

Samarbejdet mellem de 6 ejerkommuner samt betingelserne for selskabets drift er nærmere 
beskrevet i selskabets vedtægter af 8. september 2015. Af vedtægternes punkt 2.4 fremgår 
det, at:  
”Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med de af ejerkommunerne 
vedtagne målsætninger for selskabet, som blandt andet skal indeholde rammerne for 
selskabets afskrivningspolitik og låntagning.” 
  
Allerede i forbindelse med fusionsarbejdet blev der opstillet 4 forhold, som blev foreslået 
indarbejdet i AFLDs målsætninger. Det drejede sig om: 

• At selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det 
formål at skabe værdi for den enkelte ejerkommune 

• At selskabets udbudspolitik sikrer en god konkurrence, der også giver mulighed for 
mindre virksomheders deltagelse 

• At sikre gensidig information parterne imellem med selskabet som en vigtig 
medspiller i løsning af opgaver på tværs af ejerkommunerne 

• At der 2 år efter fusionen sker en evaluering med fokus på bl.a. selskabets 
ordninger, behandlingspriser, miljø og samarbejde 

  
I løbet af AFLDs første driftsår er der i et samarbejde mellem selskabet og ejerkommunernes 
repræsentanter i faggruppe og teknisk råd arbejdet med at opstille et sæt målsætninger for 
AFLDs virke. De opstillede målsætninger er bl.a. inspireret af den ejerstrategi, som 
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ejerkommunerne (de samme 6 kommuner som i dag ejer AFLD) udformede og godkendte for 
det tidligere Østdeponi i 2014. 
  
I løbet af processen blev det aftalt at supplere de opstillede målsætninger med 
beskrivelse/vejledning, der har til hensigt at sikre en fælles forståelse af de enkelte 
målsætninger. AFLD´s bestyrelsen har i den forbindelse bl.a. opfordret til en højere grad af 
ensretning af ejerkommunernes affaldsplaner, hvilket også fremgår af vejledningen til 
målsætningerne. 
  
Et samlet forslag til målsætninger med bemærkninger/vejledning blev forelagt AFLDs 
bestyrelse på møde den 8. februar 2017, hvor bestyrelsen godkendte materialet med 
anbefaling om, at kommunalbestyrelserne gør det samme. 

Kommunikation 

Kommunens beslutning meddeles AFLD og de øvrige ejerkommuner. 

Lovgrundlag 

Vedtægter for AFLD samt lov om kommunal styrelse 

Administrationen indstiller, 

af forslaget til målsætninger godkendes. 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Forslag til målsætninger - Bilag nr. 82-17-1.pdf 
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00.30.00-S00-6-16 

77.   Investering af engangsindtægter - budget 2017 

Beslutningstema 

Drøftelse af fordeling af tildelte ekstra midler i 2017. 

Sagsfremstilling 

Kommunens regnskab for 2016 viste ekstraordinære engangsindtægter på i alt 21,7 mio. kr.  
  
Forligspartierne har besluttet, at beløbet skal ud og arbejde i kommunen med det samme. 
Udvalget for Tekniks andel er 6,7 mio. kr., som forligspartierne har besluttet skal gå til 
nedrivning af gamle boliger, trafiksikkerhed, asfalt og støjdæmpende foranstaltninger. De 
konkrete investeringer og fordelingen skal besluttes af Udvalget for Teknik.  

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter principper for fordeling af de ekstra midler 

Beslutning 

Puljen fordeles således: 
• nedrivning af boliger 2,0 mio kr. 
• trafiksikkerhed og asfalt 4,0 mio kr.  
• støjdæmpende foranstaltninger 0,7 mio kr.  

  
Sagen genoptages ved næste møde 
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05.02.05-G01-1-17 

78.  Navngivning af vej i Løsning 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til et nyt vejnavn til udstykning af parceller fra Lundagervej 69, Løsning 

Økonomi 

Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udstykning fra ejendommen Lundagervej 69 til private andelsboliger vil der 
blive etableret vejadgang fra Gl. Præstegårdsvej.  
  
Ejer ønsker, at vejen ind i området bliver navngivet Kartoffelrækkerne, da der på ejendommen 
Lundagervej 69 har været dyrket kartofler i 100 år.  

Kommunikation 

Afgørelsen meddeles til forsyningsselskaber, Post Nord, Alarmcentral mv.  

Lovgrundlag 

• Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, LBK nr. 1080 af 5. september 
2013, § 3 

• Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr. 436 af 2. maj 2014, § 3 

Administrationen indstiller, 

at vejen navngives Kartoffelrækkerne 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Revideret udstykningsplan 
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00.00.00-A50-1-17 

79.  Orientering om opfølgning fra månedsmøderne. 
Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til 
budgettet. Marts måned 2017 

Beslutningstema 

Orientering om opfølgning fra månedsmøderne. Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i 
forhold til budgettet. Marts måned 2017 

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

• Månedsopfølgning marts 2017 til Byråd.pdf 
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00.01.00-P35-6-16 

80.  Orienteringssager 

Beslutningstema 

• Orientering om etablering af vandråd for Horsens Fjord og Lillebælt/Jylland 
• Banestyrelsens borgermøde den 22. maj i Løsning - VVM, Elektrificering og 

hastighedsopgradering af togstrækning Fredericia-Lindholm 

Beslutning 

Til efterretning. 
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00.01.00-P35-7-16 

81.  Eventuelt 

Beslutning 

Orientering om stadeplads i Juelsminde og Horsensvej. 
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13.02.03-P35-1-17 

82.  Orientering - Vandværksmøde 2017 

Beslutningstema 

Natur & Miljø afholder hvert år et fællesmøde med samtlige private, almene vandværker i 
kommunen. Mødet afholdes efter ønske fra vandværkerne. 
  
Til mødet er inviteret vandværksfolk fra 49 vandværker og 2 institutioner. Desuden deltager 
politikere og administrativt personale. 
  
Dagsordenen omhandler forskellige aktuelle emner foreslået af vandværkerne eller 
administrationen, se bilag. 

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

• Dagsorden vandværksmøde 2017 
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Bilag 

• Plejeplan for areal ved Daugård Strand 
• HEDENSTED KOMMUNE pleje matr. 14n.docx 
• 20170119 HK teknik og Miljø - fredningen.pdf 
• Naturpleje ved Daugård Strand 
• Kortbilag Daugård Strand fredningen (skraveret) - 3 henvendelser 
• TEK Indstillingsnotat 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Bilag 3 - Ansøgning 
• Bilag 4 - Samlede bemærkninger fra nabohøring 
• Bilag 5 - Partshøring 
• Bilag 6 - Situationsplan 
• UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 
• Udbredelse 2016 
• TEK Indstillingsnotat 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen - Udpegning af matrikler i Korning 
• Bilag 3 - Miljøscreening 
• Forslag til målsætninger - Bilag nr. 82-17-1.pdf 
• Revideret udstykningsplan 
• Månedsopfølgning marts 2017 til Byråd.pdf 
• Dagsorden vandværksmøde 2017 
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