
Mødereferat 

Til: Ledningsejerne 

Mødetid: Torsdag d. 18. juni 2009 kl. 13  

Mødested: Hammel Administrationsbygning, Byrådssalen 

Mødedeltagere: Ole Knudsen, Galten Elværk 

Finn Kjær, Hammel Vandværk; Mogens Christensen, Ulstrup Kraftvarmeværk; Niels Haugaard, Hammel 
Fjernvarme; Carsten Boye Larsen, Dansk KabelTV; Anders Bendtsen, EnergiMidt; Susanne Sørensen, 
Naturgas Midt-Nord; Poul Erik Mikkelsen, Ulstrup Vandværk; Per Henningsen, Hadsten Varmeværk; Jens 
Otto Larsen, Hadsten Varmeværk; Klaus Hindbo, ELRO; Mogens Møller Hansen, Hammel Elforsyning; Hans 
Bjerre Madsen, Elcon Elanlæg; Pia Sindal Jansen, NRGI Fibernet A/S; Mogens Braderup, Hinnerup 
Fjernvarme; Jens Larsen, Hinnerup Fjernvarme; Maria Eriksen, Favrskov kommune, Spildevand og Affald; 
Lene V. Sørensen, Favrskov kommune, Spildevand og Affald; Lars Bolander, Favrskov kommune, Trafik og 
Anlæg; Ann Robertsen, Favrskov kommune, Trafik og Anlæg; Rikke Abildgaard, Favrskov kommune, Trafik 
og Anlæg; Gitte L. Salomonsen, Favrskov kommune, Trafik og Anlæg; Lone Thyme Madsen, Favrskov 
kommune, Trafik og Anlæg;  

Afbud: - 

Gæst: Henrik Thue Pedersen, Favrskov kommune, Natur og Miljø 

Referent: Rikke Abildgaard 

Referat af fælles ledningskoordineringsmøde 

Velkomst v/ Lone Thyme Madsen 

1. Præsentation af deltagere 

Se mødedeltagere øverst 

2. Orientering om gravetilladelser 

Lone Thyme Madsen orienterede kort om krav til ansøgningen. 

- Fokus på afmærkninger bl.a. pga erstatningsansvaret i tilfælde af ulykke. 

Desuden er det vigtigt, at afmærkningen er i orden for at undgå ulykker. Hvis man ikke kan finde en relevant 
afmærkning i hæftet ”Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger”, er der intet til hinder for at man selv 
udarbejder et forslag, så længe reglerne overholdes. Hæftet er kun vejledende.  

Ansøgningerne bliver afvist, hvis der ikke er angivet afmærkning! 

- Husk at vedhæfte et brugbart kort. Nogle mangler stadig at vedhæfte kort – andre vedhæfter et kort, man 
ikke kan tyde noget ud fra. Husk at vi intet kender til projektet og mange farvede ledninger uden 
signaturforklaring kan gøre det svært at overskue. En rigtig god ide er at bruge fede/tykke streger eller 
skraveringer ved det nye, der skal graves. 



- Angiv hvor i tværprofilet, der ønskes gravet. Er det kørebane, fortov eller rabat eller? Tværsnitstegningen 
fra webgt er vedhæftet denne mail. 

- Ny linie for hvert vejnavn. Det er ikke nødvendigt at lave en ny ansøgning for hvert vejnavn, når det er til 
Favrskov kommune. Det er blot vigtigt, at der laves en ny linie for hvert vejnavn. 

- Husk færdigmelding!! Og gerne hurtigt efter afslutning af projektet. Det bør understreges, at 
ansøger/ledningsejer hæfter for arealet indtil færdigmelding/godkendelse + 2 år i tilfælde af skader og lign. 

3. Natur og Miljø orienterer kort om forurenet jord  

Henrik Thue Pedersen, Miljø informerede om forurenet jord. 

I byzone områder skal flytning af jord anmeldes på anmeldelsesskemaet som kan udfyldes på nettet, printes 
ud, underskrives og sendes til kommunen. Skemaet kan findes via hjemmesiden www.favrskov.dk \By, bolig 
og miljø\ Natur og Miljø\ Jord og olietanke \ Jordflytning \Anmeldelsesskema for jordflytning. 

Desuden er det forsøgt at vedhæfte anmeldelsesskemaet på selve gravetilladelsen, men det ser ud til, at det 
”hopper af” engang imellem. Et elektronisk system for anmeldelse er under opbygning. 

Det er meget relevant at se på kort omkring jordforurening, f.eks. vha 

www.regionmidtjylland.dk\Regional udvikling\Jordforurening og råstoffer\Jordforurening\Kortlægning af 
forurenet jord\Kort på nettet (GIS) og vælg herefter jordforurening. 

Et nyt vindue åbnes og der kan søges på adressen via ”kikkerten” (Udfør søgning) Der kan godt være 
kortlagt forurening på fortove. En betydelig del af byzone vil blive kortlagt som ikke-forurenet jord. 

Hvis I graver og der f.eks. ses olie i jorden eller jorden lugter, skal I naturligvis stoppe gravearbejdet og 
anmelde det til miljøafdelingen. 

Vær især opmærksomme på industriområder mv. 

Kontakt endelig Miljøafdelingen hvis I har spørgsmål. 

4. Trafik og Anlæg orienterer om asfalt- og anlægsarbejder 

Ann Robertsen, Trafik og Anlæg fremlagde de asfaltarbejder, der er planlagt for 2009 hvor størstedelen er 
ude i åben land (se vedhæftede dias). 

Bøn fra Ann om at I skyder under asfalten, hvor I kan komme til det! 

Asfaltlisten bliver sendt til ledningsejerne så snart den ligger fast. 

Der var et ønske om at Favrskov Kommune overtager afraspning og slidlagsarbejdet og at ledningsejerne 
f.eks melder ind 2 gange pr. år og afregner en gang om året. Trafik og Anlæg arbejder videre på denne 
mulighed. 

Lars Bolander, Trafik og Anlæg orienterede om anlægsarbejder og byggemodninger i 2009 (se vedhæftede 
dias). 

 

 



5. Spildevand orienterer om fremtidige projekter 

Maria Eriksen, Spildevand og Affald orienterede om, at spildevandsplanen i øjeblikket er i høring om 
kommende projekter (se vedhæftede dias). 

6. Øvrige ledningsejere orienterer om projekter 

Galten Elvæk: Foldby - fibernet 

Hammel Vandværk: Anbækvej – Elmevej nr. 15, Toftevej 

Ulstrup Varmeværk: Ingen 

Hammel Fjernvarme: Transmissionsledning starter i Gjern, Toftevej 

YouSee: Hadsten 17 km (kun fortov) starter i august 

EnergiMidt: Houlbjerg, Haurum i 2009 

Naturgas Midt-Nord: Ingen 

Ulstrup Vandværk: Vester álle, Østergade 

Hadsten Varmeværk: Ingen 

Elro: Ingen 

Hammel Elforsyning: 7 gader i hele byen 

Energi: Stenhøjvej og Delta i Søften. 

NRGI Fibernet: Ingen 

Hinnerup Fjernvarme: Storparcel Herredsvej i Hinnerup. Haarvej (Nørregade til 

Haarvej), Trigevej, Søften over/langs Århusvej. 

Ønske om at forespørgsler i LER skal være mere uddybende / større udsnit, når 

der søges på adresser. Nogle gange er det ikke muligt at se, hvor der søges, da 

udsnittet er for småt til at kunne lokalisere, hvis ikke man er meget lokalkendt. 

7. Næste møde 

1 gang pr. år. Det tilstræbes, at det næste møde vil blive arrangeret i 

vinterperioden, men det afhænger bl.a. af asfalt-rapport, så vi ved, hvor der skal 

lægges ny asfalt ud. 

8. Evt. 



Gravetilladelser på private fælles veje i byzoner skal i høring – høringsfase 14 dage. (Byzoner er ikke 
kendetegnet ved det fysiske byskilt men er derimod en administrativ grænse). 

Når et gravearbejde sendes i høring, kan beboerne ikke stoppe et arbejde, men de kan komme med 
indsigelser, som Trafik og Anlæg naturligvis forholder sig til. 

Det er altid en god idé at fotografere og filme før og efter gravearbejdet, da man derved kan få klarlagt evt. 
skaders opståen. 

Ann Robertsen, Trafik og Anlæg beder alle sørge for at strøgsand efter 

fortovslægning fejes op igen! Fuger fyldes op og resten skal fejes væk. 

Medsendes referatet: 

- Det fremviste diasshow 

- Tværsnitstegning fra WebGT 

- Anmeldelsesskema til jordflytning 

- Fortovsstrækninger 

- Eksempel på høringsbrev 

- Kontaktpersoner i kommunen 
 

Asfaltarbejder 2009  

• Thorsø  

– Møllevej  

– Tjørnevej  

• Nielstrup  

– Voldum-Rud Vej, fra Nielstrupvej til Bramstrupvej  

– Stahotvej fra Hallendrupvej til sving ved kirken  

• Fajstrup  

– Elhøjvej  

– Lyngballevej  

– Vedhavevej  

• Over Hadsten  

– Ravngårdsvej  



• Anbæk  

– Englandsvej  

– Italiensvej  

– Frankrigsvej  

– Hollandsvej 

• Grundfør  

– T.H. Nielsensvej fra Trigevej  

• Tinning  

– Solkærvej  

– Klapskovvej  

• Skjød og Granslev  

– Rosenlundvej fra Skjød til Granslevvej  

– Kirkeskovvej fra Skjød til Rosenlundvej  

– Voermøllevej fra Granslev til Skjødvej  

– Skjødvej fra Voermøllevej til Rosenlundvej  

– Granslevvej fra Rosenlundvej til Granslevvej  

• Vitten  

– Tørvevej fra Vitten til Pøt Møllevej 
 
 

Asfaltarbejder – foreløbig plan for de kommende år  

• 2010-2011  

– Større veje  

• Alleen mellem Ulstrup og Bjerringbro  

• Hammelvej i Houlbjerg  

• Skanderborgvej syd for Hadsten  

• Landevejen fra Ødum og nordpå til kommunegrænsen  



• Århusvej  

– Boligveje  

• Møllevænget Thorsø  

• Flere veje i Hammel, Laurbjerg, Farre, Hinnerup og Ulstrup 

• 2012-2013  

– Større veje  

• Hammelvej fra Hadsten til Lyngå  

• Hadstenvej  

– Boligveje  

• Flere veje i Grundfør, Ulstrup, Hinnerup og Søften  

Anlægsarbejder  

Anlægsarbejder og byggemodninger i 2009:  
• Anlægsprojekt vedr. Århusvej, Hinnerup, cykelstier mellem  
Ådalsvej og Skovvej  
• Boligbyggemodning, Ridder Munks Vej i Thorsø, Lp 66  
• Boligbyggemodning, Amstrup Bakker, Ulstrup, Lp 67  
• Ombygning af Ringvejen, Hammel  

Administration af gravetilladelser  
Gitte Liseborg Salomonsen Trafik og Anlæg 89 64 53 11  
mailto:glsa@favrskov.dk  

Asfaltarbejder, belysning- og signalanlæg Ann Robertsen Trafik og Anlæg 89 64 53 07  

anro@favrskov.dk  
Byggemodninger:  
Lars Bolander Trafik og Anlæg 89 64 53 15  
labo@favrskov.dk  
Spildevandsprojekter  



Maria Eriksen Spildevand og Affald 89 64 53 18  
mer@favrskov.dk  
Jordflytning  
Henrik Thue Pedersen Natur og Miljø 89 64 52 10  
hetp@favrskov.dk  

Erik Pedersen Natur og Miljø 89 64 52 06  

ep@favrskov.dk  
 


