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00.01.00-A00-4-16 

94. Mødekalender 2017 

Beslutningstema 

Stillingtagen til mødekalender 2017 

Økonomi 

Udgifter til vederlag indgår i det eksisterende budget. 

Sagsfremstilling 

Mødeplanen for 2017 foreslås afholdt efter samme principper som i 2016, således at møderne 
afholdes på følgende datoer; 
  
Byrådet. 
Møderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, dog således at mødet i 
december afholdes 3. onsdag. Juli måned er mødefri. Det betyder møderne afholdes på 
følgende tidspunkter; 
Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug Sept. Okt. Nov. Dec. 
Dato  25 22  29  26  31  28  30  27  25  29  20  
  
 1. og 2. behandling af budgettet foreslås afholdt 20. september og 11. oktober. 
  
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. 
Møderne afholdes som udgangspunkt den 3. onsdag i måneden, dog således at mødet i februar 
afholdes 1. mandag i måneden, møderne i april, oktober og december 2. mandag i måneden 
og mødet i maj den 4. mandag i måneden. Det betyder møderne afholdes på følgende 
tidspunkter; 
Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt Nov. Dec. 
Dato 16 6 20 10 22 19 21 18 9 20 11 
  
  
 Byrådet dialogmøder samt møder i Udvalget for Beskæftigelse, Fritid & Fællesskab, Social 

Omsorg og Læring. 
 Møderne afholdes som udgangspunkt 1. mandag i måneden, dog således at møderne i januar, 
maj, juni og august holdes 2. mandag. Mødet for februar holdes 30. januar. Det betyder 
møderne afholdes på følgende tidspunkter; 
Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt Nov. Dec. 
Dato 9 30/1 6 3 8 12 14 4 2 6 4 
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Udvalget for  Teknik. 
Møderne afholdes som udgangspunkt 1. tirsdag i måneden, dog således at møderne i januar, 
maj, juni og august holdes 2. tirsdag. Mødet for februar afholdes 31. januar. Det betyder 
møderne afholdes på følgende tidspunkter; 
Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Aug. Sept. Okt Nov. Dec. 
Dato 10 31/1 7 4 9 13 15 5 3 7 5 
  

Kommunikation 

Mødekalender lægges på hjemmesiden, og mødedatoerne indsættes i Byrådets og 
kommuneledelsens kalender. 

Lovgrundlag 

Lov om Kommunernes Styrelse § 8 og 20, LBK nr 769 af 9. juni 2015  

Administrationen indstiller, 

at mødekalenderen for 2017 godkendes. 

Beslutning 

Godkendes 

Bilag 

• Politiske møder - 2017.pdf 
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01.02.00-P20-2-15 

95. Digitale lokalplaner - Præsentation af nyt system 

Beslutningstema 

Præsentation af Hedensted Kommunes nye digitale Lokalplan-Portal. Portalen indeholder alle 
gamle lokalplaner som PDF, samt alle nye digitale lokalplaner. Portalen er udviklet, så det er 
nemt for borgerne at finde netop den lokalplan, der er gældende for deres ejendom, samt 
generelle oplysninger om lokalplanlægning.  
  
Link til Lokalplan Portal: http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/ 

Beslutning 

Til efterretning. 
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01.02.05-P16-5-16 

96. Forslag til lokalplan nr. 1106 for Caravancentret 
Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik, Udvalget for Politisk koordination & Økonomi og Byrådet skal tage stilling 
til forslag til lokalplan 1106 for Caravancentret Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg 
nr. 19 som skal sendes i høring. Samtidigt skal byrådet tage stilling til vedtagelse af afgørelsen 
om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Den 18. oktober 2015 vedtog Hedensted Byråd lokalplan nr. 1066 og kommuneplantillæg nr. 1 
som udlagde Vejlevej nr. 1 til lokalcenter Hedensted Syd, med mulighed for en dagligvarebutik 
på maksimum 1000m2. 

Sagsfremstilling 

Lokalplan nr. 1106 og kommuneplantillæg nr. 19 sikrer mulighed for omdannelse af det 
eksisterende Caravan Center på Vejlevej 40, Hedensted til maksimum 2000 m2 
udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 500 m2 ved at udvide eksisterende 
lokalcenter Hedensted Syd på Vejlevej 1, Hedensted. Lokalplan sikrer ved byggelinjer og 
byggefelt, at eventuel 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 
lokaplan 1106 ønskes aflyst.  
  
Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokaplan 1106 og forslag til kommuneplantillæg 
nr. 19. I den forbindelse er det vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelsen af en 
miljøvurdering.  
  
Lokalplanen er udarbejdet i det nye digitale system og kan ses her: 
http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7/#/lokalplanid/430  
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Kommunikation 

Planforslagene offentliggøres i henhold til planlovens § 24-26 og sendes dermed i 8 ugers 
offentlig høring. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, offentliggøres 
samtidigt. 

Lovgrundlag 

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

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

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

Administrationen indstiller, 

at forslag til lokalplan 1106 fremlægges i 8 ugers offentlig høring 

at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 fremlægges i 8 ugers offentlig høring 

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

Beslutning 

Anbefales foreløbig godkendt. Tage Zacho stemmer imod. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Instillingsnotat 
• Bilag 3 - Forslag til Lokaplan 1106.pdf 
• Bilag 4 - Forslag til kpt 19 
• Bilag 5 - Miljøscreening af LP 1106 og KPT 19 
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01.02.05-P16-9-16 

97. Principdrøftelse af opstarten af planlægningen for 
Vejlefjordskolen, Daugård 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til opstarten af en planlægningsproces for 
Vejlefjordskolen. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Vejlefjordskolen har arbejdet med den fremtidige udvikling for området. Området, der ønskes 
planlagt, er markeret på Bilag 1. 
  
Vejlefjordskolen har fremsendt en skitse på skolens ønsker til de fremtidige udvidelser for 
skolen, som fremgår af Bilag 3.  
  
Vejlefjordskolen ligger placeret ned til Vejlefjord lige uden for Daugård og udgør et areal på ca. 
30,2 ha. Skolen rummer alt fra vuggestue, børnehave, grundskolen, efterskole til gymnasium. 
Vejlefjordskolen er i en udvikling med en øget efterspørgsel på de faciliteter, som de tilbyder i 
de forskellige alderstrin. Derfor ønsker skolen at muliggøre fremtidige udvidelser for skolen via 
en lokalplan. Bl.a. muligheden for at opføre ridehal, stald, ridebane, idrætsanlæg og 
skolebygninger.  
  
Området er ikke udlagt i Kommuneplan 2013-2025. Der skal derfor i forbindelse med 
planlægningen for området udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør skolens fremtidige 
udvidelser.  

Kommunikation 

Der skal være en dialog med Fredningsnævnet og Kystdirektoratet om udvidelsesmuligheder 
for skolen.  
  
Derudover er der de lovpligtige 8 ugers offentlig hørring i forbindelse med planforslagene. 
  
Beslutningen meddeles ansøgeren.  

Lovgrundlag 

Lokalplan udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 
2 



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
16. august 2016 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
10 

 

Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 
2015, § 23 c. 

Administrationen indstiller, 

at der arbejdes videre med udviklingen af området i dialog med Fredningsnævnet og 
Kystdirektoratet 

at plangrundlaget udarbejdes efterfølgende 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Instillingsnotat 
• Bilag 3 - Skitse over de fremtidige udvidelser 
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01.02.05-P16-7-16 

98. Principdrøftelse af udvidelsen af Snaptun havn 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte opstarten af en planlægningsproces for udvidelsen af Snaptun 
Havn. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Fiskerihavn  
• Gl. Juelsminde Kommune har i februar 2004 besluttet at meddele ansøger, at 

kommunen vil se positivt på en direkte ansøgning til Kystdirektoratet om udvidelse af 
havneanlæggene, samt at en eventuel lokalplan for området skal udarbejdes på et 
bredere grundlag, hvor det samlede havneområde inddrages i planlægningen 

  
Jollehavnen  

• Hedensted Kommune har i november 2015 besluttet, at det er hensigtsmæssigt at 
etablere en Jollehavn ved Snaptun, og at der skal arbejdes videre med den nødvendige 
planlægning  

• Udvalget for Teknik anbefalede desuden, at der skal skaffes fri adgang for eksisterende 
kajakklub til at sætte kajakker i vandet 

  
Kajakklubben 

• Januar 2014 giver Hedensted Kommune landzonetilladelse til opførelse af klubhus til 
Kajakklubben efter naboorientering, hvor Snaptun Sejlklub kom med bemærkninger 

• April 2015 giver Hedensted Kommune en landzonetilladelse til opførelse af et klubhus 
med en ændret placering 

Sagsfremstilling 

I Snaptun er der forskellige interessenter, som har forskellige ønsker til, hvad der skal ske i 
havneområdet for Snaptun. For at få disse ønsker samlet og til at spille sammen, anbefaler 
administrationen at der laves en samlet plan for havneområdet i Snaptun. De forskellige 
interessenter i området er:  

• Erhvervshavnen 
• Færgelejet 
• Lystbådshavnen 
• Initiativgruppen for JollehavnenSejlklubben 
• Kajakklubben 
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• Efterskolen True North 
• Strand og badegæster 
• Virksomheder 
• Beboere 
• Grundejere 

  
Havneområdet i Snaptun er et område, der huser mange forskellige virksomheder og 
mennesker. Havneområdet har meget natur, der støder op til området. Derfor er der nogle 
forskellige ting, der skal indtænkes og tages højde for i den samlede planlægning for 
havneområdet.  

Kommunikation 

Der skal indkaldes til borgermøde, hvor de forskellige ønsker præsenteres. 
Der skal være løbende dialog med de forskellige interessenter i området. 
  
Dialog med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.  
Derud over er der de lovpligtige 8 ugers offentlig hørring i forbindelse med planforslagene. 
  
Beslutningen meddeles ansøgeren.  

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 13 stk. 2 
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 23 c. 

Administrationen indstiller, 

at Udvalget for Teknik opstarter en samlet planlægning for havneområdet i Snaptun, ud 
fra principperne beskrevet i sagsfremstillingen 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
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02.34.02-P19-141-16 

99. Ønske om materialevalg i modstrid med tinglyst 
deklaration 

Beslutningstema 

Ansøger ønsker på adressen Hauløkke 11 at opføre et sommerhus i mursten, hvilket 
modstrider privat tinglyst deklaration. Ansøgeren ønsker endvidere andet farvevalg på dele af 
bygningen. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune, Bygge- og Erhvervsservice har den 1. maj 2016 modtaget en ansøgning 
om opførelse af 
sommerhus med materialevalg, som er delvis mørke mursten i gavle, og resten er sort 
træbeklædning samt farvevalg af 
vinduer i hvide, som modstrider tinglyst deklaration dateret 10. januar 1963 for ejendommen 
matr.nr. 7t Kirkholm by, As 
beliggende Hauløkke 11, 7130 Juelsminde. 
  
I tinglyst deklaration står følgende: (se bilag Deklaration 10. jan 1963 - reference 4) 
”At bygningerne skal opføres af træ og i mørke farver med mørkt tag, og at bygningstegninger 
og bygningens placering på 
grunden skal godkendes af fredningsnævnet for Vejle amt…” 
  
24. maj 2016: Der er foretaget partshøringen, hvor der er gjort opmærksom på, at hvis der 
bliver meddelt en godkendelse, vil dette danne præcedens for området - se bilag Partshøring 
og Bilag til partshøring - reference 2 og 3.  
  
12. juni 2016: Partshøringen er afsluttet, og der er lavet en sammenfatning af bemærkninger 
til partshøringen - Se bilag Sammenfatning af partshøring vedr. tinglyst deklaration - reference 
1 
Der er partshørt 14 ejendomme udover Hauløkke 11, 7130 Juelsminde. Det samlede resultat 
på bemærkningerne er der meget utilfredshed med, at der bliver anvendt mursten. 
Tinglysningen skal overholdes, og dermed skal sommerhuset opføres i træbeklædning. Der er 
mange, der skriver det samme, og der har været telefoniske henvendelser med hensyn til 
indsigelse af materialevalget mursten, da dette vil ødelægge sommerhusområdets udtryk som 
helhed, hvor alle huse har træbeklædning. 
  
Fredningsnævnet har tidligere meddelt en godkendelse for hvide vinduer/døre.  
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11. juli 2016: Der er taget billeder fra området, hvor alle sommerhuse, carporte/udhuse mm. 
er i træbeklædning. Området er et lille område, som bærer præg af typisk sommerhusstil med 
træbeklædning, hvor sommerhusene ligger ud mod deres egen vej. Det ansøgte byggeri vil 
ændre områdets karakter som helhed og være med til at få områdets specielle karakter af 
sommerhuse i træbeklædning ødelagt ved anvendelse af mursten som ydervægsbeklædning - 
Se bilag Billeder fra Hauløkke området og oversigtskort for Hauløkke området - reference 5 og 
6. 
  
Der er fra de øvrige lodsejere ønske om at den tinglyste deklaration fastholdes med hensyn til 
materialevalg. 

  
Administrationen foreslår at farvevalget af hvide vinduer/døre og stern godkendes.  
  
Udvalget skal træffe den endelige afgørelse i forhold til den privat tinglyste deklaration med 
hensyn til materialevalg og farver. 

Lovgrundlag 

Tinglyst deklaration af 10. januar 1963. (Hedensted Kommune er påtaleberettiget på vegne af 
daværende As-Klakring Sogneråd) 

Administrationen indstiller, 

at der meddeles afslag til at anvende mursten i byggeriet 

at der meddeles tilladelse til hvide vinduer, døre og stern. 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

• Sammenfatning af partshøringen vedr. tinglyst deklaration 
• Bilag til partshøring 
• Partshøring 
• Deklaration 10 jan 1963.pdf 
• Billeder fra Hauløkke området 
• Oversigtskort for Hauløkke området 
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01.05.08-P19-9-16 

100. Drøftelse af ansøgning om ophævelse af §3-
beskyttelse, Højballevej 3, Snaptunn 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal drøfte ansøgning om ophævelse af § 3-beskyttelse af naturområde på 
Højballevej 3, Snaptun. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

Udvalget for Teknik har den 9. april 2014, for nævnte naturområde, behandlet en ansøgning 
om tilladelse til jorddeponi, oprensning af det åbne vandløb/grøft, samt tilladelse til spuling og 
udskiftning af rør og drænrør under beskyttet eng og mose. Her blev givet afslag på 
jorddeponi, men tilladelse til det øvrige ansøgte. 
Udvalget besluttede på mødet den 6. juni 2016, at området skulle besigtiges for en vurdering i 
forhold kriterierne for et beskyttet område (naturbeskyttelsesloven) med en genoptagelse af 
sagen på førstkommende møde. 

Sagsfremstilling 

Naturbeskyttelseslovens formål er bl.a. at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og 
planter samt deres levesteder. Det følger af lovens § 3, at der ikke må foretages ændring i 
tilstanden af moser, enge, mv. Naturtyperne defineres hovedsagligt på baggrund af 
vegetationskriterier.  
  
Hedensted Kommune modtog den 10. marts 2016 ansøgning om ophævelse af §3-beskyttet 
område på ejendommen Højballevej 3, Snaptun, matr.nr. 12h, 9b og 9c, Østrup By, Glud. Ejer 
har for samme naturområde fået dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 
det åbne vandløb/grøft, samt til spuling og udskiftning af rør og drænrør under beskyttet eng 
og mose (9. april 2014). I nævnte afgørelse fremgår, at arealet er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
  
Området blev på opfordring fra Udvalget besigtiget igen den 8. juni 2016. På baggrund af 
besigtigelsen og de fundne plantearter vurderes, at § 3-beskyttelsen må bibeholdes. Hele 
området har været registreret som mose. Det vurderes på baggrund af besigtigelsen, at et 
delområde med primært tagrør fortsat opfylder kriterierne for at være §3-beskyttet mose, 
mens den øvrige del vurderes at opfylde kriterierne for at være §3-beskyttet eng. Der er 
således ikke tale om en indskrænkning, men om en differentiering fra mose til kombineret eng 
og mose. Hele engområdet er stærk præget af at have været gravet i, jordbehandlet og tilsået 
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i forbindelse med udskiftning af drænrør mv. Noget bearbejdning forekom relativ ny. Alligevel 
findes arter, der viser, at området stadig opfylder kriterierne for at være beskyttet eng. 
  
Det vurderes at være sandsynligt, at den dræning, der blev givet tilladelse til og gennemført i 
2014, vil medføre, at området ad åre vil udtørre yderligere, og at de plantearter, der indikerer 
eng, vil kunne forsvinde. Men på baggrund af de planterarter, der er fundet ved besigtigelsen 
den 8. juni 2016, vurderes området at opfylde kriterierne for at være § 3-beskyttet 
henholdsvis mose og eng for nærværende. 

Kommunikation 

Afgørelsen sendes til ansøger med kopi til klageberettigede myndigheder og organisationer.  

Lovgrundlag 

§3 i Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse med senere 
ændringer. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter ansøgning om ophævelse af § 3-beskyttelse af ovennævnte 
naturområde på Højballevej 3, Snaptun 

Beslutning 

Ansøgning imødekommes, idet naturværdien er meget begrænset og området er under 
forandring til anden type areal. 

Bilag 

• Bilag 1 - Oversigtskort, Højballevej 3 
• Bilag 2 - Kort over ændring, Højballevej 3 
• TEK Indstillingsnotat vedr. natur ved Højballevej 3, Snaptun 
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00.00.00-G00-1-12 

101. Orientering og drøftelse af Natura 2000 handleplaner 
og indsatser for bier på Grønt Råds møde 

Beslutningstema 

Inden mødet i Grønt Råd samme dag orienteres om handleplaner for Natura 2000-områderne. 
Det er kommunens ansvar at udarbejde handleplanerne og indfri målene i statens Natura 
2000-planer i den kommende planperiode. 
  
Statens Natura 2000-planer 2016-2021 blev den 20. april 2016 offentliggjort. Ifølge 
miljømålsloven skal forslag til de kommunale handleplaner inden 6 måneder fra 
offentliggørelse af statens planer være sendt i offentlig høring i 8 uger og inden 1 år være 
endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen. Udvalget for Teknik kan forvente at få forslagene til 
behandling den 4. oktober 2016 og offentliggørelse af forslagene skal ske senest den 20. 
oktober 2016. 
  
De kommunale handleplaner skal ifølge lovgivningen indeholde: 

1. En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden 
på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag  

2. De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 
2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse  

3. En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og 
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere 

4. En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, 
der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den 
forudgående periode er gennemført. 

  
Der er i Natura 2000 planerne, som noget nyt lagt vægt på, at der skal indgå en plan for 
forventet interessentinddragelse i kommunens handleplaner, dvs. hvilke initiativer (f.eks. 
borgermøder, brev information, dannelse af græsningslav) vil kommunen tage over for hvilke 
interessenter (f.eks. Grønt Råd, lodsejere). Der er ikke noget krav til omfang af inddragelse, 
men det skal være gennemskueligt hvordan og hvornår i handleplanperioden, man vil gøre 
det. Notat med uddybende baggrund og historik samt link til statens Natura 2000-planer er 
vedhæftet som bilag. 
  
Spørgsmål til drøftelse i Det Grønne Råd er: hvorledes inddrager vi bedst muligt lokale 
interessenter i det videre arbejde med opfyldelse af målene i Natura 2000-planerne? 
  
  
Flere bier. Henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere.  
  
Sammenslutningen af Danske Biavlere anmoder Det Grønne Råd om at hjælpe med at 
forbedre vilkårene for bierne, som er i tilbagegang i Danmark. Bierne er vigtige for bestøvning 
af afgrøder, specielt inden for frugtavl. På verdensplan står bierne for halvdelen af den 
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bestøvning vi har i dag. Tilbagegangen skyldes anvendelsen af sprøjtemidler og færre 
naturområder. 
  
Eksempler på hvordan man kan hjælpe i kommunerne er at mindske klipning af rabatter og 
opsamle det afklippede materiale, afgræsse naturarealer, plante bi-venlige planter og lade 
biavlernes stader stå gratis på kommunens arealer, samt bekæmpelse af de giftige planter 
brandbæger og bjørneklo, som fortrænger andre arter og påvirker biodiversiteten negativt. 
Brev fra Sammenslutningen af danske biavlere er vedlagt som bilag. 
  
Spørgsmål til drøftelse i Det Grønne Råd er: Hvad kan vi gøre bedre for at fremme vilkårene 
for bier og derved støtte op om erhvervsbiavlernes arbejde samt fremme biodiversiteten?  

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

• Brev til det Grønne Råd fra SDE 
• Oversigtskort Natura 2000-områder 
• TEK Indstillingsnotat vedr. Natura 2000-handleplaner 
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07.04.00-P24-1-16 

102. Affaldsselskabet Energnist - godkendelse af vedtægter  

Beslutningstema 

Byrådet skal godkende vedtægtsændringerne for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.  

Økonomi 

Affaldsområdet er et selvstændigt takstfinancieret budget- og regnskabsområde. Ændringerne 
af vedtægterne har ingen betydning for taksterne. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der 
blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. 
  
I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige 
kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen betinget af, at 
vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som 
fremsendt efterfølgende, henholdsvis den 30. september 2015 vedlagt som bilag 4 og den 30. 
marts 2016 vedlagt som bilag 5.  
  
På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter (bilag 2) samt 
et sæt vedtægter, markeret med ændringerne – vedlagt som bilag 3. De anførte ændringer er 
afstemt med Statsforvaltningen. Ændringerne er samlet i bilag, hvor også Statsforvaltingens 
bemærkninger er indsat. 
  
Energnist’ bestyrelse godkendte ændringerne på møder henholdsvis den 30. november 2015 
og den 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med 
henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse 
af Statsforvaltningen.  

Kommunikation 

Byrådets beslutning meddeles til Energnist I/S. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 60, stk. 1, LBK nr 769 af 09. juni 2015  

Administrationen indstiller, 

A Udvalget for Teknik anbefaler Byrådet at godkende vedtægtsændringerne. 
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t 

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

• Bilag 1 - oversigt over ændringer 
• Vedtægter af 05.04.2016 (bilag 2) 
• Vedtægter af 05.04.2016 - mark-up (bilag 3) 
• Brev fra Statsforvaltningen af 30-09-15 (bilag 4) 
• Brev fra Statsforvaltningen af 30-03-16 (bilag 5) 
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01.00.00-G01-3-16 

103. Ridestier i Hedensted området 

Beslutningstema 

Drøftelse af henvendelse om anlæg af ridestier i Hedensted området 

Økonomi 

Der er ikke optaget midler til etablering af ridestier 

Sagsfremstilling 

Der er fra nogle ryttere modtaget et ønske om at etablere nogle ridestier i Hedensted området. 
Det påpeges, at der i forbindelse med oprettelse af Hedensted Ridecenter, var intentionen, at 
der skulle etableres ridestier i området. Ved gennemgang af sagsakter har det dog ikke været 
muligt at finde beslutninger herom. 
  
Hedensted ridecenter ligger omkranset af boliger på 3 sider. Mod syd lejer klubben et større 
kommunalt areal, som anvendes til træning og hestefolde.  
  
I området er der skovarealer, som er i privat eje. 
  
I takt med at området udbygges med parcelhuse overdrages sti- og fællesarealer til de berørte 
grundejerforeninger, som herefter skal forestå vedligeholdelsen. 
  
Det er derfor umiddelbart en vanskelig opgave at etablere ridestier i området på offentlige 
arealer. 
  
Etablering af ridestier kan ske via et samarbejde mellem ryttere og lokale lodsejere.  

Kommunikation 

Ansøger og Hedensted Rideklub 

Administrationen indstiller, 

At sagen drøftes og 

At ansøger og Hedensted Rideklub indbydes til en en dialog 

Beslutning 

Godkendes idet der i den kommende planlægning for området indlægges ridestier. 
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Bilag 

• Kortbilag til udvalgsbehandling 
• Hedensted Rideklub oversigtskort 
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05.01.02-P20-2-16 

104. Anlægsbevilling til sideudvidelse af Dalbyvej og 
Constantiavej 

Beslutningstema 

Anlægsbevilling til vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej i Hedensted 

Økonomi 

Der søges om anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen finansieres af beløb afsat på 
investeringsoversigten i 2016 på 3,3 mio. kr.og 3,2 mio. kr. i 2017 til rundkørsel og 
vejudvidelse ved Ll. Dalby. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 
  

Sagsfremstilling 

Bevillingen anvendes til at udføre en sideudvidelse af Dalbyvej fra rundkørslen ved 
Præstegårdsvej til Torup Bæk, i alt ca. 600 m. Desuden færdiggøres en sideudvidelse og 
fortovsanlæg på Constantiavej fra Grønnevang til Dalbyvej, i alt ca. 400 m.  
  
Dalbyvej sideudvides med ca. 75 cm i hver side, således den samlede vejbredde bliver 6,5 m. For at afvande 

vejen bliver der desuden etableret et 15 cm dybt og 1,75 m bredt trug i begge vejsider hvori regnvand kan 

nedsive. De hævede flader på strækningen fastholdes som trafikdæmpende foranstaltninger. Fra Torup 

Bæk til krydset Constantiavej/Dalbyvej er udvidelsen mere kompleks, og vil blive indarbejdet sammen med 

den kommende krydsombygning for at give et mere harmoniseret vej- og stiforløb end det der ses i dag.  

Constantiavej sideudvides med ca. 75 cm i hver side, således at den samlede vejbredde bliver 6,0 m. Nord 

for strækningen er vejen udført med kantsten, og regnvandsopsamling i vejbrønde i begge sider, samt 

fortov i vejens vestlige side. Denne løsning føres igennem frem til krydset ved Dalbyvej / Ll. Dalbyvej.  

  
Bebyggelserne langs både Dalbyvej og Constantiavej er næsten færdigudbyggede, og det har 
været et stort ønske fra beboere i området, at de to vejstykker blev udvidet til at kunne afvikle 
den stærkt øgede trafik af både person- og lastbiler. 
  
I forbindelse med lokalplanlægningen for det nye boligområde Dalby Bakker vil der i efteråret 
blive planlagt og projekteret for en holdbar løsning på trafikafviklingen i krydset 
Dalbyvej/Constantiavej/Ll. Dalbyvej, hvor der på investeringsoversigten 2016-17 er afsat i alt 
6,5 mio. kr. til vejudvidelse og rundkørsel. Det nye boligområde kan betyde nogle ændringer i 
disponeringen af krydset og den planlagte rundkørsel. Projektering af krydsløsningen 
igangsættes derfor først når planlægningen af boligområdet er længere fremme. 
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Anlægsoverslag:   
Dalbyvej 950.000 kr 
Constantiavej 1.050.000 kr 
Projektering af ny krydsløsning 200.000 kr 
I alt.  2.200.000 kr 
  

Lovgrundlag 

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

Administrationen indstiller, 

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

at finansiering sker som foreslået under Økonomi. 

Beslutning 

Anbefales godkendt. 

Bilag 

• Oversigtskort, sideudvidelser Dalbyvej og Constantiavej 
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05.01.08-P00-1-15 

105. Opsamling på vejvedligeholdelsen 2016 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til prioritering af budget til vejvedligeholdelse i andet 
halvår af 2016. 

Økonomi 

Der er i budgettet for 2016 afsat i alt 16 mio. kr. til vedligeholdelse af kørebaner og 
trafiksikkerhed fordelt med 7 mio. kr. i anlægsbudgettet og 9 mio. kr. i driftsbudgettet. 
Endvidere er der overført 5,5 mio. kr til uafsluttede projekter fra 2015, så der i 2016 er afsat 
21,5 mio. kr til vejvedligeholdelse. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 
  

Historik 

Byrådet godkendte den 16. december 2015 en anlægsbevilling på 7 mio. kr og prioritering af i 
alt 16 mio. kr til vejvedligeholdelse.  

Sagsfremstilling 

Status på de planlagte og prioriterede projekter som udvalget godkendte d. 16. december 
2015 er pr. 1. august 2016 er følgende: 
  

• Renovering af fortovsbelægninger, udskiftning af vejafvandingsbrønde, vejopbygning i 
forbindelse med kloakrenoveringsprojekter i Rask Mølle og Hedensted, her anvendes ca. 
3,2 mio. kr. i 2016 

• Totalrenovering af Strandhusevej, Juelsminde. Projektet er udsat til 2017, da en dårlig 
afvandingsledning under vejen først kan udskiftes af Hedensted Spildevand i 2017, 
skønnet udgift på 3,0 mio. kr. i 2017. 

• Renovering Sneppevej, Løsning ved Løsning Plejecenter. Igangsættes i efteråret 2016, 
udgift ca. 0,6 mio. kr.  

• Færdiggørelsesarbejder på Bredgade, Hedensted, den er færdig med en udgift på 0,7 
mio. kr. i 2016.  

• Der blev afsat 6 mio. kr. til trafikveje og lokalveje i by og 5 mio. kr. til slidlagsarbejder 
på trafikveje og lokalveje på land. Her er der udført og igangsat arbejder for ca. 8 mio. 
kr. i forbindelse med årets asfaltudbud. Den resterende pulje foreslås anvendt til et nyt 
slidlag på Hovedvejen og på cykelstierne fra kommunegrænsen mod Horsens til 
Hedensted. I den forbindelse ønskes stribningen på vejen ændret til en 2+1 vej, en vej 
hvor der skiftevis over 1-2 km er 2 spor i enten sydlig eller nordlig retning.  

• Udover disse projekter er der gennmført færdigørelse af vejudvidelserne på 
Palsgaardvej og Barrit Hulevej fra 2015 samt en række mindre projekter på 
Bjerggårdsvej, Boring, Rousthøj Allé, Lundagervej, Brædstrupvej, Klaks Møllevej, Gl. 
Landevej i Lindved, Lindvedvej i Øster Snede, Tørring mm. for ca. 4,0 mio. kr. 
Projekterne er gennemført eller ordret til udførelse.  
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Ovenstånde projekter giver en samlet udgift i 2016 på ca. 19,5 mio kr. og ca. 3,0 mio. kr til 
udførelse i 2017.  
  
Af den resterende ca. 1,5 mio. kr foreslås 1 mio. kr anvendt til opretning af Højkildevej i 
Ørum, asfaltsslidlag på cykelsti ved Skærven og en opretning af Pøtvej samt Skolestien i 
Tørring. Endvidere foreslås at lave en veiudvidelse af Skanderborgvej mellem Vester Ørum og 
motorvejen ca. 0,7 mio. kr da der her er stærkt stigende lastbiltrafik der belaster 
asfaltkanterne hårdt. Derudover skal der udføres forberedende arbejder til renovering af 
Vestergade i Løsning der skal udføres i i 2017 i samarbejde med Hedensted Spildevand og 
øvrige ledningsejere. 
  
En prioritering som den foreslåede betyder at der til vejvedligeholdelsen i budget 2017 på 
nuværende tidspunkt allerede er disponeret ca. 9 mio. til Strandhusevej, Vestergade og 
følgearbejder til kloakrenoveringer i primært Uldum og Hedensted og lignende bundne 
opgaver. Dette svarer til det forventede afsatte driftsbudget til vejvedligeholdelse i 2017. I 
bilag kan ses en oversigt over den foreslåede prioritering. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter prioriteringen. 

Beslutning 

Prioriteringen godkendes. Det undersøges om der udføres hastighedsdæmpning på Pøt 
Strandvej. 

Bilag 

• Projektoversigt vejvedligehold 2016 - 17 
• Kortbilag samlet asfaltarbejder 2016.pdf 
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05.01.01-P19-10-16 

106. Nyt vejnavn til del af Højkildevej ved Ørum og ny 
omfartsvej om Ørum 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til et nyt vejnavn til den ny omfartsvej omkring Ørum og 
del af Højkildevej, der får ændret vejforløb i forbindelse med omfartsvejen. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med etablering af omfartsvejen vest om Ørum, lukkes Højkildevej ved krydset 
ved Nørremarksvej, se vejforløbet i vedhæftede indstillingsnotat. Derfor skal den del af 
Højkildevej, som ligger nord for nr. 80, have et nyt vejnavn, hvilket vil berøre ejendommene 
Højkildevej 80-92 og 33-47 – i alt 8 ejendomme. 
  
Administrationen foreslog at vejnavnet Højløkkevej, der støder til Højkildevej fra nord, 
videreføres til Ørumvej. 
  
Vejnavneændringen har været i høring ved de berørte parter, og der er efterfølgende indsendt 
flere alternative forslag: 
  

• HM Entreprenør har foreslået Grusgravvej eller Ved grusgraven.  
Bemærkninger til forslaget: Styrelsen for Dataforsyning, hvorunder regler for vejnavne 
og adresser hører, fraråder at 
vejnavne er snævert knyttet til et tidsbestemt forhold, fx navn på en virksomhed eller 
et produkt fra en virksomhed. 

  
• Fra ejerne af Højkildevej 45,47 og 92 er der forslået Aalykke eller Aalykkevej. 

Begrundelsen for navnet er, at gården Højkildevej 47 hed Ålykke og den gamle 
grusgrav overfor, som går næsten til Ørum har hørt til Ålykke i mere end 150 år 
Bemærkninger til forslaget: Vejnavnet Ålykke er allerede brugt i Kommunen, og normal 
praksis i kommunen er at Å 
skrives med bolle Å. 
I følge Geodatastyrelsens baggrundskort hedder gården på adressen Højkildevej 47 – 
Åløkke med ø.  
Ejeren af Ålykke synes at Åløkkevej er i orden.  

Kommunikation 

Afgørelsen meddeles til ejere, forsyningsselskaber, Post Danmark, Alarmcentral m.fl.. 
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Lovgrundlag 

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

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

Administrationen indstiller 

at vejen navngives Åløkkevej 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• Indstillingsnotat 
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05.01.01-G01-32-14 

107.        Nyt vejnavn til lokalplan 1088 - boligområde ved 
Viborgvej 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til nyt vejnavn til nyt boligområde på del af matr. nr. 12y, 
Tørring - lokalplan 1088. 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med genoptagelse af lokalplanarbejdet for lokalplan 1088 skal der tages stilling til 
nyt vejnavn til boligområdet på del af matr. nr. 12y, Tørring – beliggende mellem Sikavej og 
Viborgvej i Tørring - se oversigtskort og principskitse i vedhæftede Indstillingsnotat. 
  
Boligområdet udstykkes fra ejendommen ”Follerupgård”, hvorfor der er foreslået, at vejen 
navngives Follerupgårdvej. Ejeren af ejendommen er indforstået med forslaget. 

Kommunikation 

Afgørelsen meddeles ejer, forsyningsværker, Post Danmark, Alarmcentral m.fl. 

Lovgrundlag 

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

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

Administrationen indstiller 

at vejen navngives Follerupgårdvej 

Beslutning 

Godkendes. 

Bilag 

• TEK Indstillingsnotat nyt vejnavn til lokalplan 1088 
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00.00.00-A21-1-16 

108. Månedsopsamling maj måned budget 2016 

Beslutningstema 

Månedsopsamling maj måned budget 2016 - Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til 
budgettet? 

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

• Månedsopsamling maj 2016 til Byrådet.pdf 
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00.22.04-A00-1-15 

109. Udvalgets deltagelse i konferencer, kurser, møder mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages beslutning om udvalgets deltagelse i diverse konferencer, kurser, møder mv. 

Økonomi 

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

Historik 

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

Sagsfremstilling 

•  Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og provinsbyerne gennem 
byfornyelse. 

  

Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter hvem der evt. deltager i ovenævnte møder. 

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

• Konferenceprogram{F2#549228#1#449280#1}.pdf 
• Invitation til konference - medlemmer af miljø-teknik udvalg.pdf 

  



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Teknik  

Mødedato:  
16. august 2016 

Formand:  
Lene Tingleff 

Sidetal:  
33 

 

00.01.00-P35-11-15 

110. Orienteringssager 

Beslutningstema 

1. Landzonetilladelsen fra d. 6.6.2016 vedrørende lovliggørelse af udhusareal på Ørumvej 80, 8721 
Daugård er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. 

2. C2C cc - Coast to Coast Climate Change. Hedensted Kommune har sammen med Region 
Midtjylland og en lang række midtjyske kommuner, forsyningsselskaber og 
forskningsinstitutioner søgt EU om ca. 90 mio. kr. til klimatilpasning fra kyst til kyst. 
Projektet søges støttet af LIFE-programmet. Der er tale om en 6-årig projektperiode, 
med forventet start den 1. januar 2017. Projektet er af Europakommissionen blevet 
vurderet yderst positivt igen i anden evalueringsrunde og der forestår nu en udredning af 
enkelte spørgsmål og mulige tilpasninger til en foreslået ramme på 65 mio. Kr. Et 
endeligt svar forventes i september/oktober. Hedensted Kommune deltager bl.a. med 3 
særskilte projekter: "Klimatilpasning i Hedensted og Tørring", "Borgerdreven 
klimatilpasning i Juelsminde" og "Håb til Håb". Projekterne følger bl.a. op på pejlemærket 
i Forslag til Agenda 21-strategien: Borgere i centerbyerne må ikke ”drukne i vand”. 
Region Midtjylland har lanceret en hjemmeside med information om projektet: 
http://www.c2ccc.eu/. Hjemmesiden er under opbygning. 

3. Kort orientering om Vandområdeplanen, som er vedtaget den 27. juni 2016. 
Orienteringen vil blive fulgt op på mødet i oktober med et uddybende punkt. 

4. Udvalget for Teknik orienteres hermed om at afgørelsen om lovliggørende dispensation til 
fjernelse af dige mellem matr.nr. 21 og 14f, Stubberup By, Løsning, Stubberup Skovvej 
33, 8723 Løsning er påklaget. Afgørelsen er påklaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Sagen 
blev politisk behandlet i Hedensted Kommunes Udvalg for Teknik, den 3. maj 2016. 
Begrundelsen for lovliggørende dispensation til fjernelsen af diget var, at det vurderes, at 
der er tvivl om, hvorvidt der har været et dige. I klagen skriver Slots- og Kulturstyrelsen 
bl.a. at "Diget er registreret kontinuerligt på de historiske kort, og ses tydeligt på 
luftfotos og på højdemodellen”. ”Det er derfor Slots- og Kulturstyrelsen vurdering, at der 
med stor sikkerhed har været et beskyttet dige på stedet.". ”Slots- og Kulturstyrelsen 
finder ikke, at der grundlag for at meddele dispensation med begrundelse i, at der er 
tvivl om, hvorvidt der har været et dige.” Desuden skriver Slots- og Kulturstyrelsen at 
"Kommunen har ikke tillagt det afgørende betydning for sagen, at der er gået over 5 år 
fra ejer modtog kopi af brevet fra kommunen d. 5. november 2009 og til Slots- og 
Kulturstyrelsen henvendte sig til ejer ved brev af 15. december 2014." Hedensted 
Kommune har i Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal sendt klagen videre til nævnet 
og orienteret ejer. Hedensted Kommune har i forbindelse med videresendelsen af klagen 
tilføjet en bemærkning om, at også den lange sagsbehandlingstid havde indflydelse på 
kommunens overvejelser i forbindelse med beslutning om at meddele lovliggørende 
dispensation. Klagen samt Kommunens bemærkninger vedhæftes som bilag.  

5. Statistik byggesager juni, se bilag   
6. Status på vandvedligeholdelsen og grødeskæring august. 
7.  Naturstyrelsen blev den 1. juli 2016 delt op i to styrelser: Naturstyrelsen (NST) og 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). Efter opdelingen gælder det, at: 
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• Naturstyrelsen Trekantsområdet og Naturstyrelsen Midtjylland fortsætter 
samarbejdet på naturskoleområdet 

• SVANA Østjylland overvåger tilstanden i kommunens vandområder 
• SVANA Midtjylland overvåger tilstanden i kommunens naturområder 
• SVANA Østjylland administrerer skovloven i kommunen 
• SVANA Østjylland foretager tilsyn på spildevandsanlæg 

  
Se vedhæftet bilag. 

8. Orientering om konkret udpegning af beskyttede diger, se bilag. 
9. Status Jydsk. 
  

  

Beslutning 

Til efterretning. 

Bilag 

• Klage over afgørelse vedr. Stubberup Skovvej 
• Til indkommen klage over lovliggørende dispensation til fjernelse af dige, Stubberup 

Skovvej 33, 872 
• Byggesager - juni 2016 
• Naturstyrelsen bliver delt i to, Hedensted Kommune.pdf 
• Bilag punkt. 8 Brev til kommuner om konkret udpegning af diger.pdf 
• Bilag punkt 8. Orientering til Udvalget for Teknik August 2016 udpegning af beskyttede 

diger.pdf 
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00.01.00-P35-12-15 

111. Eventuelt 

Beslutning 

Hegn på Gramrodevej undersøges nærmere.  
Orientering om besøg i Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimaråd med tilhørende 
sekretariatsbetjening. 
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13.03.00-P15-1-13 

112. Strategidrøftelse 
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05.07.02-A00-1-15 

113. Evaluering 
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Bilag 

• Politiske møder - 2017.pdf 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Instillingsnotat 
• Bilag 3 - Forslag til Lokaplan 1106.pdf 
• Bilag 4 - Forslag til kpt 19 
• Bilag 5 - Miljøscreening af LP 1106 og KPT 19 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Instillingsnotat 
• Bilag 3 - Skitse over de fremtidige udvidelser 
• Bilag 1 - Oversigtskort 
• Bilag 2 - Indstillingsnotat 
• Sammenfatning af partshøringen vedr. tinglyst deklaration 
• Bilag til partshøring 
• Partshøring 
• Deklaration 10 jan 1963.pdf 
• Billeder fra Hauløkke området 
• Oversigtskort for Hauløkke området 
• Bilag 1 - Oversigtskort, Højballevej 3 
• Bilag 2 - Kort over ændring, Højballevej 3 
• TEK Indstillingsnotat vedr. natur ved Højballevej 3, Snaptun 
• Brev til det Grønne Råd fra SDE 
• Oversigtskort Natura 2000-områder 
• TEK Indstillingsnotat vedr. Natura 2000-handleplaner 
• Bilag 1 - oversigt over ændringer 
• Vedtægter af 05.04.2016 (bilag 2) 
• Vedtægter af 05.04.2016 - mark-up (bilag 3) 
• Brev fra Statsforvaltningen af 30-09-15 (bilag 4) 
• Brev fra Statsforvaltningen af 30-03-16 (bilag 5) 
• Kortbilag til udvalgsbehandling 
• Hedensted Rideklub oversigtskort 
• Oversigtskort, sideudvidelser Dalbyvej og Constantiavej 
• Projektoversigt vejvedligehold 2016 - 17 
• Kortbilag samlet asfaltarbejder 2016.pdf 
• Indstillingsnotat 
• TEK Indstillingsnotat nyt vejnavn til lokalplan 1088 
• Månedsopsamling maj 2016 til Byrådet.pdf 
• Konferenceprogram{F2#549228#1#449280#1}.pdf 
• Invitation til konference - medlemmer af miljø-teknik udvalg.pdf 
• Klage over afgørelse vedr. Stubberup Skovvej 
• Til indkommen klage over lovliggørende dispensation til fjernelse af dige, Stubberup 

Skovvej 33, 872 
• Byggesager - juni 2016 
• Naturstyrelsen bliver delt i to, Hedensted Kommune.pdf 
• Bilag punkt. 8 Brev til kommuner om konkret udpegning af diger.pdf 
• Bilag punkt 8. Orientering til Udvalget for Teknik August 2016 udpegning af beskyttede 

diger.pdf 
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