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01.02.00-P16-1-16 

1.  Besigtigelse af Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 Løsning 

Beslutningstema 

Udvalget skal besigtige ejendommen matrikel nr. 9da Ølsted By, Ølsted, med adressen 
Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 Løsning. Besigtigelsen sker som led i udvalgets vurdering af, 
om der skal udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger  

Historik 

Byrådet vedtog i 2001 en lokalplan for området. Lokalplanen udlægger området til fritliggende 
parcelhusbebyggelse i maksimum 1 etage. 

Sagsfremstilling 

LMO har på vegne af Jørgen Thomsen, ejer af ejendommen Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 
Løsning, anmodet om principiel godkendelse af, at der udarbejdes en lokalplan for 
Kirstinelundsvej 20, Ølsted. Lokalplanen ønskes udarbejdet, så der gives mulighed for 
etablering af udlejningsboliger i form af tæt/lav byggeri. Boligerne ønskes opført i 2 etager. 
  
Området grænser direkte op til en eksisterende åben/lav parcelhusbebyggelse. Den ønskede 
udnyttelse af arealet til tæt/lav bebyggelse vil være en meget intensiv udnyttelse af arealet i 
forhold til de omkringliggende boligområder. 
  
Ifølge planloven kan udvalget beslutte, om de ønsker, at der skal udarbejdes en ny lokalplan 
for området ud fra de ønsker ansøger har, eller om de ønsker at fastholde den eksisterende. 
  
Udvalget besluttede den 6. juni 2016 at invitere ansøger til et møde med repræsentanter for 
udvalget. 
  
Udvalget besigtiger ejendommen med henblik på at træffe beslutning om den videre proces. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til ansøger og ejer. 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13. 
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Administrationen indstiller, 

at ejendommen besigtiges, og at den videre proces besluttes. 

Bilag 

• Kortbilag 1 - Oversigtskort - luftfoto med områdeafgrænsning 
• Indstillingsnotat - UT møde den 10-01-2017 
• Udkast till situationsplan. Lavet af Arkitekt Sørens Schmidt, Hornsyld. Dateret den 20-

03-2000 
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01.02.05-P16-5-16 

2.   Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1106 og 
kommuneplantillæg nr. 19 for Caravan Centret Hedensted 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til den endelige vedtagelse af lokalplan 1106 for Caravan Centret 
Hedensted og kommuneplantillæg nr. 19. Byrådet skal endvidere tage stilling til de indkomne 
bemærkninger og ændringsforslag. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger  

Historik 

Forslagene blev godkendt af Byrådet den 31. august 2016 

Sagsfremstilling 

Lokalplan nr. 1106 og kommuneplantillæg nr. 19 sikrer mulighed for omdannelse af det 
eksisterende Caravan Center på Vejlevej 40, Hedensted til maksimum 2.000 m2 
udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 500 m2 ved at udvide eksisterende 
lokalcenter Hedensted Syd på Vejlevej 1, Hedensted. Lokalplanen sikrer ved byggelinjer og 
byggefelt, at eventuelt nyt byggeri holdes i stor afstand fra naboerne. Mod Vejlevej, 
Hovedvejen og det nordlige liggende boligområde er der sikret bevarelse af eksisterende 
beplantningsbælte i lokalplanen. Området er i dag omfattet af lokalplan 4, som i forbindelse 
med den endelige vedtagelse af lokalplan 1106 aflyses. 
  
Planforslagene har været i høring i perioden fra den 7. oktober til den 4. december 2016. Der 
er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar (vedlagt som bilag 3). 
  
Høringssvaret, som er afgivet fra en nabo til lokalplanområdet, består i en klage over Byrådets 
beslutning om ikke at udarbejde en miljørapport for lokalplanforslaget. Klagen er imidlertid 
indkommet for sent. Fristen for at klage udløb den 4. november 2016, og klagen er først 
modtaget i starten af december 2016. Da det kun er klagemyndigheden, der kan træffe 
afgørelse om, hvorvidt en klage skal afvises på grund af overskridelse af klagefristen, har 
administrationen videresendt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
  
Da der ikke er modtaget andre høringssvar, foreslås der ikke ændringer ved den endelige 
vedtagelse af planerne, bortset fra mindre redaktionelle tilretninger. 

Kommunikation 

Borgerdeltagelsen har bestået i det høringssvar, der er indkommet i høringsfasen. 
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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 nr. 1106 vedtages endeligt uden ændringer 

at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Høringssvar afleveret i rådhusets postkasse - formentlig i weekenden den 3. - 4. 

december 2012 
• Forslag til Lokalplan 1106 
• Forslag til kpt 19 
• Endelig vedtagelse - Indstillingsnotat 
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01.02.05-P16-2-14 

3.  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr.1092 og 
kommuneplantillæg nr. 12 True North E 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1092 for efterskolen True 
North i Snaptun med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12.  
Byrådet skal samtidig tage stilling til de indkomne bemærkninger og ændringsforslag. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget for Teknik har den 1. september 2014 på baggrund af et skitseprojekt 
principgodkendt, at der kan lokalplanlægges for en udvidelse af efterskolen True North. 
Planforslagene blev vedtaget af byrådet den 29. juni 2016.  

Sagsfremstilling 

True North er en efterskole i Snaptun, den er etableret i eksisterende bebyggelse, der 
oprindeligt er opført som hotel- og kursusejendom, der mangler undervisningslokaler og 
sportsfaciliteter. Efterskolen anvender derfor i dag en hel del lånte lokaler i bl.a. Glud til 
undervisningsbrug og fysiske aktiviteter og ønsker derfor mulighed for at opføre egne 
faciliteter ved skolen. Udvidelsen omfatter først og fremmest en ny bygning, der rummer 
sportshal ind mod skolens have, og ud mod Havnevej indrettes der undervisningslokaler med 
forstander- og viceforstanderbolig på 1. sal. Bygningen graves ca. 1 meter ned i terræn for at 
undgå niveauforskelle internt på skolen. Det giver også et mere beskedent udtryk i forhold til 
naboer og Havnevej. 
  
Derudover ønskes etableret et lille oplagsrum til vandsportsgrej med mere. Det forudsættes 
bygget ind i skrænten imod og med udgang til havnen. Tagfladen beklædes med græs. Der 
gives endvidere mulighed for en mindre udvidelse af kantine og spiserum. 
  
Siden lokalplanarbejdets begyndelse er der sket en del ændringer i efterskolens ønsker til 
udbygning. Det drejer sig fortrinsvis om at mindske og koncentrere omfanget af det mulige 
byggeri.  

Kommunikation 

Der har inden lokalplanforslagets vedtagelse været flere naboorienteringsmøder, der 
resulterede i rokeringer i bebyggelsen i lokalplanforslaget. 
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En af bemærkningerne til den første høring resulterede i en ændret placering af skuret mod 
havnen. 
Borgerdeltagelsen har været bidragende til en bedre beliggenhedsplan for bebyggelsen. 

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 1092 vedtages endeligt med følgende ændringer: 

at byggefeltet til hus med pille fyr fjernes fra bilag og redegørelsen konsekvensrettes 

at § 8.6 ændres til: ” Ny bebyggelse opført inden for byggefelter markeret med rød farve 
skal fremstå med ensartede murede og vandskurede, pudsede eller filtsede facader, 
der kan suppleres med glaspartier. Ny bebyggelse inden for byggefelter markeret med 
lilla kan desuden fremstå med mørk eller sort metalbeklædning” 

at kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt uden ændringer. 

Bilag 

• Bilag 1 oversigtskort LP 1092 
• Bilag 2 Indstillingsnotat endelig vedtagelse af LP 1092 og kmpt 12 
• Bilag 3 Notat over bemærkninger  
• Bilag 4 Samlede bemærkninger til høringer Lokalplan 1092 
• Bilag 5 Lokalplanforslag til supplerende høring  
• Bilag 6 Kommuneplantillæg nr 12 True North 
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01.05.08-P19-27-15 

4.  Ansøgning om lovliggørende dispensation til fjernelse af 
270 meter beskyttet jorddige 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der skal gives afslag på ansøgning om 
lovliggørende dispensation til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning på 270 meter 
eller, om der skal gives dispensation til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune meddelte den 1. august 2016 i oplysningsbrev til ejer Karl Ejvind Larsen, 
at kommunen i forbindelse med anden sagsbehandling har konstateret ulovlig fjernelse af 270 
m beskyttet dige på ejendommen matr. nr. 2a, Linnerup By, Linnerup, tilhørende Mosevej 8, 
7160 Tørring samt orienteret Slots- og Kulturstyrelsen. 
  
Hedensted Kommune har i samme brev stillet Karl Ejvind Larsen en frist for at søge om 
lovliggørende dispensation indtil den 30. august 2016. 
  
Hedensted Kommune har den 24. august 2016 modtaget ansøgning om lovliggørende 
dispensation til at fjerne diger på ejendommen Mosevej 8. 
  
Ifølge ansøger er digestrækningen fjernet af tidligere ejer mellem efterår 2008 og forår 2010. 
Det oplyses i ansøgningen, at tidligere ejer er død, og at ejendommen blev købt af nuværende 
ejer Karl Ejvind Larsen og Henrik Ratheleff Larsen i 2010 helt uvidende om, at tidligere ejer 
havde fjernet diget. Ansøger oplyser også, at sten og jord fra diget er fjernet, og der er ingen 
notat om sammensætning, højde og bredde af diget. Ansøger ser det som formålsløst at bruge 
et større beløb for at genskabe diget af nye materialer.  
  
Det fremgår af luftfoto, at der er blevet fjernet 270 meter jorddige i perioden 2008 og 2011 i 
forbindelse med rydning af lille bevokset område. Diget omgav den lille bevoksning, som nu 
også er fjernet. 
  
Vejle Museerne og Glud Museum er blevet hørt. 
  
Museerne har udtalt, at det forsvundne digestykke er forholdsvist ungt og har ligget i et 
udskiftningsskel, og dermed har det haft en fortælleværdi i forhold til udskiftningen af Linderup 
By i 1791. Da der har været tale om hedejord, er digerne næppe opført allerede da, men er 
sikkert først kommet til senere i forbindelse med eller efter opdelingen af matr. nr. 2 i 
parcellerne 2a og 2b. Der ses endnu ikke noget dige på det første (høje) målebordsblad fra 
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begyndelsen af 1870´erne. Men på det andet (lave) målebordsblad fra begyndelsen af 1900-
tallet er her tydeligt et dige. Museet antager derfor, at diget er opført mellem 1875 og 1900. 
  
Digets værdi, set fra museets side, ligger i den kulturhistoriske fortælleværdi, der ligger i de 
elementer og fysiske spor ude i landskabet, der vidner om, hvordan vi mennesker har formet 
landskabet omkring os under de betingelser, som har været givet på forskellige tidspunkter i 
historien. Det er museets holdning, at de fredede diger bør respekteres og bevares i den 
udstrækning, hvor det overhovedet er muligt. 
  
Digestrækningen har givetvis også haft en betydelig biologisk værdi, idet digerne giver dyr og 
planter muligheder for at sprede sig i landskabet. Diger kan også rumme internationalt 
beskyttede naturtyper og arter (bilag IV arter). Digerne er vigtige skjulesteder for både 
insekter, fugle, krybdyr, gnavere og andre pattedyr. Diget lå i tilknytning til lille bevokset 
område, som nu er fjernet, men det har også haft en biologisk værdi for området. 
  
Herudover har digestrækningen haft en rolle som et strukturerende landskabselement og 
egnskarakteristisk træk, som vurderes at have betydning for den landskabelige værdi i 
området. 
  
Det vurderes samlet set, at digestrækningen har haft både en kulturhistorisk, biologisk og 
landskabelig betydning. Selv om diget var forholdsvis ungt, ligger den kulturhistoriske værdi i 
fortælleværdien omkring, hvordan mennesker har formet landskabet.  
  
Ansøgers oplysninger om, at det var tidligere ejer, der fjernede diget, og at de oprindelige 
materialer, som diget var bygget op af, ikke længere er at genfinde, kan ikke lægges til grund 
for en lovliggørende dispensation, jf. vejledning om beskyttede sten- og jorddiger. 
  
Med baggrund i digets kulturhistoriske, biologiske og landskabelige værdier og interesser 
knyttet hertil, og at det er fjernet inden for de seneste 5-8 år samt, at der ikke kan findes 
gyldig begrundelse for at nedlægge diget, vurderes afgørelsen at skulle være et afslag. 

Kommunikation 

Slots- og Kulturstyrelsen orienteres om afgørelsen, idet Slots- og Kulturstyrelsen varetager 
den eventuelle fysiske lovliggørelse. Herudover offentlig høring. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af museumsloven, lovbekendtgørelse nr. 358 af 28. april 2014, § 29a, stk. 1  

Administrationen indstiller, 

at der drøftes, om der skal gives afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til at 
fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning på 270 m eller, om der skal gives 
dispensation til at fjerne den ansøgte beskyttede digestrækning 
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Bilag 

• TEK Indstillingsnotat 
• Kortbilag Mosevej 8 
• Ansøgning om lovliggørelse 
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01.02.03-P20-1-15 

5.  C2C CC - EU projekt om klimatilpasning  

Beslutningstema 

Der skal besluttes politisk deltagelse i opstartsmøde for Coast to Coast Climate Change (C2C 
CC) projektet den 30. marts 2017 

Økonomi 

Samlet udgift på ca. 5 mio. kr. over 6 år fra 2017-2022. Ca. 3 mio. kr. finansieres ved EU 
tilskud. Egenbetaling til projektet udgør ca. 2 mio kr. over 6 år som personaleudgifter, som 
afholdes inden for de eksisterende rammer. 

Historik 

Udvalget for Teknik er orienteret om ansøgningen til EU LIFE projektet C2C CC den 6. juni 
2016 og den 16. august 2016 

Sagsfremstilling 

EU kommissionen har den 16. december 2016 godkendt ansøgningen om ca. 52 mio kr. i 
støtte til det samlede klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Change (C2C CC). EU 
støtten udgør 60%, og det samlede projekt beløber sig til ca. 87 mio kr. Projektet løber i seks 
år fra 2017 til 2022.  
  
Den 30. marts 2017 markeres igangsætningen af projektet ved et stort anlagt arrangement 
med regionsrådsformand Bent Hansen og tidligere klimakommissær Connie Hedegaard som 
hovedtalere. Sted og nærmere program er endnu ikke endeligt fastlagt. 
  
C2C CC er et samarbejde mellem Region Midtjylland og en lang række nord- og midtjyske 
kommuner, forsyningsselskaber og forskningsinstitutioner, i alt 31 partnere. Hedensted 
Kommune deltager med 3 særskilte projekter under overskriften "Borgerdreven 
klimatilpasning": "Klimatilpasning i Hedensted og Tørring", "Borgerdreven klimatilpasning i 
Juelsminde" og "Håb til Håb". Projekterne følger bl.a. op på pejlemærket i Agenda 21-
strategien: Borgere i centerbyerne må ikke ”drukne i vand”. Desuden deltager vi sammen med 
VIA i Horsens med et projekt om at udvikle og afprøve permeable belægninger. Endelig 
deltager Hedensted Kommune også i et fælleskommunalt projekt om en fælles vandløbsmodel 
for Gudenåen.  
Projektet rummer desuden en række tværgående projekter, bl.a. med henblik på at få større 
viden om de sekundære (højtstående) grundvandsmagasiner. Det højtstående grundvand er 
en udfordring i mange kommuner ikke mindst hos os.  
  
Hedensted Kommunes andel i projektet beløber sig til ca. 5 mio kr. over 6 år. 40% af udgiften, 
ca. 2 mio kr., afholdes af Hedensted Kommune som personaleudgifter inden for den 
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eksisterende ramme. De resterende ca. 3 mio kr. svarende til 60% af projektbeløbet 
finansieres ved EU midler til ekstern assistance, rejseudgifter osv., og som "overhead" til 
kommunens kontorhold i forbindelse med projektet. 

Kommunikation 

Projektgodkendelsen er formidlet gennem en fælles pressemeddelelse v/ Region Midtjylland 
(se bilag). Projektet foreslås i forlængelse af den politiske behandling formidlet for pressen 
lokalt sammen med øvrige aktuelle emner. Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til 
eventuel lokal orientering af pressen (se bilag). 
Region Midtjylland har lanceret en hjemmeside med information om projektet: 
http://www.c2ccc.eu/. Hjemmesiden er under opbygning. 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, §11, stk. 2 nr. 4 med reference til 
kapitel 3 i lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer  
Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre 
dele af søterritoriet, BEK nr. 894 af 21. juni 2016 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Fritid & Fællesskab og Udvalget for Teknik repræsenteres på 
opstartsmøde om C2C CC projektet den 30. marts 2017 

at pressen orienteres i forbindelse med den politiske behandling. 

Bilag 

• Hedensted Kommune_udkast til pressen 
• Annoncering af C2C CC_CDEU 
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06.00.05-P16-5-16 

6.   Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis 
udtræden af kloakopland 

Beslutningstema 

Det skal besluttes: 
1. Om forslag til ændring af spildevandsplanen skal sendes i høring og offentliggørelse af 

miljøscreening  
2. At Udvalget for Teknik bemyndiges til at vedtage dette tillæg endeligt efter endt høring, 

såfremt der ikke kommer principielle ændringer 

Økonomi 

Ingen betydning for Hedensted Kommune. 

Historik 

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik den 4. oktober 2016, og det er 
besluttet, at spildevandsplanen skal ændres.   

Sagsfremstilling 

Hedensted Spildevand har ønsket en ændring af spildevandsplanen, der muliggør, at 13 
ejendomme på Askansvej og Remmerslundvej i Hedensted kan udtræde af kloakopland for 
regnvand mod tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget. Hedensted Spildevand er i gang 
med en seperatkloakering af området og har konstateret, at der med fordel for både 
forsyningen og forbrugerne i nogle tilfælde kan etableres individuelle nedsivninganlæg. De har 
ligeledes konstateret, at der er enkelte ejendomme, der ikke udnytter deres ret til at aflede 
regnvand til det fælles system. Det vil derfor være oplagt at tilbagebetale en del af 
tilslutningsbidraget til grundejerne, så Hedensted Spildevand ikke længere har pligt til at 
modtage regnvand fra de pågældende ejendomme.  
  
Det er en forudsætning i loven, at udtræden af kloakopland for regnvand kun kan gennemføres 
ved frivillige aftaler mellem forsyningen og den enkelte grundejer.  
  
Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at 
indvirkningerne ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. 
  
Det er administrationens vurdering, at sagen overordnet set er af mere teknisk end politisk 
karakter. Administrationen foreslår derfor, at Byrådet delegerer beslutningskompetencen til 
Udvalget for Teknik.  
  
Efter endt høring vil sagen blive forelagt udvalget igen til endelig godkendelse under 
forudsætning af, at Byrådet beslutter at bemyndige udvalget til at træffe den endelige 
afgørelse.  
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Kommunikation 

Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen skal efter godkendelse i Byrådet fremlægges til 
gennemsyn i mindst 8 uger inden endelig vedtagelse. De berørte grundejere vil få individuel 
besked.  
  
Efter høring og endelig vedtagelse skal beslutningen offentliggøres på kommunens 
hjemmeside. 
  
Tillægget træder i kraft fra datoen for vedtagelsens offentliggørelse. 

Lovgrundlag 

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, § 32 jf. lovbek. 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 Udvalget for Teknik anbefaler Byrådet, at forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 
fremlægges i 8 ugers høring 
at screening for miljøvurdering offentliggøres samtidig 
at Udvalget for Teknik bemyndiges til at godkende tillæg nr. 6 endeligt efter endt høring 

  

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen 
• Bilag 3 - Miljøscreening tillæg 6 
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05.00.00-P20-5-16 

7.  Renovering af Vestergade i Løsning 

Beslutningstema 

Renovering fra facade til facade af Vestergade i Løsning i samarbejde med Hedensted 
Spildevand, Løsning Fjernvarme, Løsning Vandværk og byforskønnelsesgruppen i Løsning. 

Økonomi 

Renoveringen gennemføres inden for driftsbudgettet til vejvedligeholdelse med en ramme på 
3,5 mio. kr. 
Der vil senere blive søgt en anlægsbevilling til byrumsinventar og forskønnelse fra den afsatte 
pulje på 3 mio. kr. i investeringsoversigten.  
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Vestergade i Løsning skal gennem en totalrenovering i 2017. Projektet er besluttet igangsat 
efter anmodning fra Hedensted Spildevand, da det er konstateret, at spildevandsledningerne i 
gaden er helt gennemtærede og kan bryde sammen når som helst. På den baggrund har de 3 
store ledningsejere, Hedensted Spildevand, Løsning Fjernvarme og Løsning Vand samt 
kommunen sat sig sammen og besluttet at gennemføre et fælles projekt i gaden, hvor al rør- 
og ledningsføring i gaden bliver fornyet og samtidig lave en fuldstændig fornyelse af 
belægninger og inventar.  
  
De 4 aktører har indgået en bindende aftale om et kollektivt samarbejde omkring renovering 
og byfornyelse af Vestergade. Parterne har dannet en projektgruppe, hvor arbejdet 
koordineres, og man i fælleskab beslutter, hvordan de praktiske problemstillinger skal løses. 
Der er endvidere aftalt en fast fordelingsnøgle for fordeling af udgifterne, hvor der sker fælles 
opgravning. 
  
I Løsning arbejder borgerne med en række store projekter og ønsker for byudvikling og 
forskønnelse af byen. Der er lavet nogle foreløbige skitser over, hvordan man ønsker den 
fremtidige udvikling i byen. Disse er beskrevet i 'Byrumsstrategi for Løsning' fra september 
2016. Der har også været afholdt borgermøder, og der er nedsat en række arbejdsgrupper i 
byen. For at indarbejde disse planer og ønsker mest muligt i renoveringen, er 3 personer fra 
byforskønnelsesgruppen Løsning taget ind som sparringspartner i projektet. Gruppens opgave 
er at bære byens ønsker ind i projekteringen i videst muligt omfang samt være bindeled til 
borgergruppen, der arbejder med udvikling i Løsning. Der er lagt op til et tæt samarbejde, 
hvor parterne holder et højt informationsniveau og en kort beslutningsgang, så projektet, der 
efter planen skal i licitation tidligt på foråret, hovedsageligt kan udføres i fra maj - november 
2017.  
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Sammen med borgergruppen er der stort fokus på at højne gadens miljø og skabe plads til 
grønne buske og træer og identificere steder, hvor der kan laves en tilknytning til de 
omliggende gader og pladser. Det er håbet, at renoveringen af vejen kan blive startskuddet til, 
at der foretages yderligere investeringer i ejendommene, der ligger i gaden og de omliggende 
gader. 
  
Det er planen, at vej- og kloakeringsprojektet skal præsenteres på et borgermøde i februar-
marts måned, inden det skal sendes i licitation. Her vil en foreløbig tidsplan og forslag til 
trafikafvikling og øvrige praktiske forhold også blive drøftet med beboere og 
forretningsdrivende i og omkring Vestergade.   

Kommunikation 

Der afholdes pressemøde om projektet tirsdag d. 10. januar på Hedensted Rådhus kl. 12.15.  

Administrationen indstiller, 

at redegørelsen tages til efterretning 
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05.13.00-G00-1-16 

8.  Tung lastbiltrafik fra grusgravning på de mindre veje 
mellem Ørum og Hedensted  

Beslutningstema 

Drøftelse af ændringer i lastbiltrafikken med grus på de mindre veje sydøst for Hedensted 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Der har i løbet af efteråret været henvendelser fra beboere i området sydøst for Hedensted. 
Der bliver klaget over øget eller ændret kørselsmønster for tung lastbiltrafik med grus fra 
grusgravene ved Ørum. 
  
Henvendelserne drejer sig primært om observationer af øget trafik og skader på rabatterne på 
vejene Højløkkevej og Dalbyvej samt kørsel i St. Dalby.   
  
På udvalgsmødet vil der blive redegjort nærmere for problemstillingerne. 
  
  

Kommunikation 

Der sendes et svar til klagere over tung lastbilkørsel på vejene sydøst for Hedensted  

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter sagen. 
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13.06.04-P20-6-16 

9.  Anlægsbevilling til byggemodning af Skovloddet i Aale 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling i 2017 til projektering og anlæg af 
byggemodning af Skovloddet i Aale omfattende 5 parceller i skovlignende fællesparcel.  

Økonomi 

Anlægsbevillingen på 2,45 mio. kr. foreslås finansieret af pulje afsat til byggemodning på 
investeringsoversigten med 2,20 mio.kr. samt en indtægt fra Hedensted Spildevand på 0,25 
mio. kr. for kloakanlægget.  
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Der skal udstykkes 5 boligparceller og tilhørende fællesareal for de 5 boliger. Hver parcel er på 
ca. 1.380 m2. Det omgivende fællesareal skal tilplantes og på sigt fremstå som skov med 
mindre lysninger. Der vil være indkørsel til Skovloddet fra Raskvej. Vejadgangen anlægges 
med grus eller græsarmering. Der etableres endvidere en stiforbindelse, der kobler sig på de 
eksisterende stier i landsbyen. Stiforbindelsen kan bruges af Aales borgere og brugere.  
  
Udstykningen etableres i øvrigt i henhold til landzonetilladelse af den 5. oktober 2016, der er 
vedlagt, her er også vist en skitse af bebyggelsen.  
  
Der er indregnet omkostning til arkæologisk forundersøgelse (50.000 kr.) samt beplantning af 
fællesarealer (650.000 kr.) i anlægsregnskabet. 
  
Projektering og myndighedsgodkendelser vurderes at tage 2-3 måneder, og anlægsarbejdet 
forventes igangsat april-maj 2017. Salg af grunde kan udbydes samtidigt. 
   
Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen vurderet således: 
  
Anlægsudgift til 
byggemodning 

1.700.000 kr.       

Udgift til 
forsyningsselskaber (el og 
vand) 

500.000 kr.       

Anlægsudgift til 
kloakanlægget 

250.000 kr.       

I alt eksklusiv moms 2.450.000 kr.       
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Kommunikation 

Hedensted Spildevand meddeles, at byggemodningen igangsættes. 

Administrationen indstiller, 

at der meddeles anlægsbevilling  

at finansiering sker som beskrevet under Økonomi 

  

Bilag 

• Landzonetilladelse for Skovloddet 
• Visualisering Skovparceller Aale 
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05.03.05-P35-1-15 

10.  Offentlig høring VVM redegørelse for ny bane på tværs 
af Vejle Fjord  

Beslutningstema 

Byrådets høringssvar til Vejdirektoratets VVM redegørelse for 'Ny bane på tværs af Vejle Fjord'. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af den politiske aftale mellem den daværende regering (S, SF og R) samt Dansk 
Folkeparti og Enhedslisten om ”En moderne jernbane – udmøntning af Togfonden.DK" af 14. 
januar 2014 har Vejdirektoratet udarbejdet en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på 
Miljøet) af en ny jernbane på tværs af Vejle Fjord. 

Formålet med VVM-undersøgelsen er at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af at 
etablere en ny højhastighedsbane på tværs af Vejle Fjord for at give en rejsetidsbesparelse 
mellem Odense og Aarhus og øge kapaciteten på jernbanenettet. 

Der er i VVM-undersøgelsen vurderet fire alternative linjeforslag for en ny jernbaneforbindelse 
på tværs af Vejle Fjord – tre linjeforslag for en bro og et linjeforslag for en tunnel: 

• Linjeforslag A (Bro) 
• Linjeforslag B (Bro) 
• Linjeforslag C (Bro) 
• Linjeforslag D (Tunnel) 

  
./. VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-redegørelse samt en række tekniske 

baggrundsrapporter, der alle er tilgængelige via projektets hjemmeside 
www.vejdirektoratet.dk/vejlefjord.  

Rapportens sammenfatning og projektets anlægsøkonomi er vedlagt som bilag.  
  
VVM-redegørelsen består af: 

• En sammenfattende rapport 
• Miljøvurderingsrapporter 
• Landskabsarkitektur og bygværker på land 
• Broarkitektur 
• Adgang via hjemmeside til webkort med arealforhold samt støjudbredelse 

  
De 4 linjeforslag har et anlægsoverslag på 4,85-5,11 mia. kr. Vejdirektoratet har ikke et 
prioriteret forslag til linjeføring. 
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Vejdirektoratet har indbudt til 2 offentlige møder om VVM-undersøgelsen i januar 2017: 
• mandag den 9. januar 2017 kl.19-21 på Comwell Kellerspark, H. O. Wildenskovsvej 

28,7080 Børkop 
• torsdag den 19. januar 2017 kl.19-21 på Daugård Skole, Skolevej 2, 8721 Daugård 

  
Der har løbende været en dialog mellem Hedensted Kommune og Vejle Kommune, dels på 
politisk niveau via Borgmester og formanden for Udvalget for Teknik, og dels på 
embedsmandsniveau, da de to kommuner har samme grundholdning til projektet. Dette 
afspejles i kommunernes høringsvar.   
  
Udkast til høringssvar eftersendes.  

Administrationen indstiller, 

at Byrådet godkender udkast til høringssvar 

Bilag 

• VejleFjord- togbro-Sammenfatning og anlægsøkonomi 
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07.00.01-P15-5-13 

11.  Indsamling af dagrenovation 

Beslutningstema 

Drøftelse af indsamling af dagrenovation jf. udvalgsmødet den 6. december 2016. 

Økonomi 

Affaldsområdet er takstfinancieret. Dagrenovationsordningen skal hvile i sig selv. 

Historik 

Udvalget drøftede senest indsamling af dagrenovation i juni 2015 i forbindelse med 
takstfastsættelse samt fastlæggelse af rammer for udbud af dagrenovationsordningen. 

Sagsfremstilling 

På udvalgsmødet den 6. december bad udvalget om at få et punkt på mødet i januar om 
indsamling af dagrenovation. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012. 

Administrationen indstiller, 

at punktet drøftes 

Bilag 

• Redegørelse - indsamling af dagrenovation 
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00.01.00-P35-6-16 

12.  Orienteringssager 

Beslutningstema 

• Orientering om Bjørnkær grøften ved Hornsyld 
• Orientering om Kærgruppemøde den 13. december 2016 (sagsid 01.05.12-P20-4-10) 
• Orientering om nye kort med husdyrhold i vandoplande, som anvendes ved 

administration af husdyrhold 
• Orientering om plan for opkrævning af administrationsgebyr for erhvervsaffald 2017 

(sagsid 07.00.00-Ø47-149-16) 
• Orientering om status på kampagnen om sortering i farver på genbrugsstationen 

(sagsid 07.18.00-A50-1-16) 
• Mængden af småt affald til forbrænding er halveret. Borgerne er blevet langt bedre til 

at sortere affald deres affald på genbrugsstationen. Øget vejledning og opmærksomhed 
på genbrugsstationen har fået borgerne til at sortere deres affald bedre. Borgerne har 
taget rigtig godt imod den øgede indsats for at få mere affald sorteret til genbrug. 
Sammenlignet med oktober i 2015 har borgerne afleveret 57% mindre affald i container 
nr. 50 ”resten – småt” i oktober måned i 2016. Det er rigtig godt gået (sagsid 
07.18.00-A50-1-16) 

• Orientering om lukkedage på Genbrugsstationerne i 2017 (sagsid 07.00.00-G00-
1127602-06) 

• Orientering om hvem der er klageberettiget i forbindelse med behandling af sager efter 
naturbeskyttelsesloven 

• Signalmasten på trekanten ved indkørslen til Juelsminde, se bilag  

Bilag 

• Visualisering - Signalmast Juelsminde  
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00.01.00-P35-7-16 

13.  Eventuelt 
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09.00.07-P20-1-16 

14.  Anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelser 
af vådområder  
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Bilag 

• Kortbilag 1 - Oversigtskort - luftfoto med områdeafgrænsning 
• Indstillingsnotat - UT møde den 10-01-2017 
• Udkast till situationsplan. Lavet af Arkitekt Sørens Schmidt, Hornsyld. Dateret den 20-

03-2000 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Høringssvar afleveret i rådhusets postkasse - formentlig i weekenden den 3. - 4. 

december 2012 
• Forslag til Lokalplan 1106 
• Forslag til kpt 19 
• Endelig vedtagelse - Indstillingsnotat 
• Bilag 1 oversigtskort LP 1092 
• Bilag 2 Indstillingsnotat endelig vedtagelse af LP 1092 og kmpt 12 
• Bilag 3 Notat over bemærkninger  
• Bilag 4 Samlede bemærkninger til høringer Lokalplan 1092 
• Bilag 5 Lokalplanforslag til supplerende høring  
• Bilag 6 Kommuneplantillæg nr 12 True North 
• TEK Indstillingsnotat 
• Kortbilag Mosevej 8 
• Ansøgning om lovliggørelse 
• Hedensted Kommune_udkast til pressen 
• Annoncering af C2C CC_CDEU 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen 
• Bilag 3 - Miljøscreening tillæg 6 
• Landzonetilladelse for Skovloddet 
• Visualisering Skovparceller Aale 
• VejleFjord- togbro-Sammenfatning og anlægsøkonomi 
• Redegørelse - indsamling af dagrenovation 
• Visualisering - Signalmast Juelsminde  
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