
Referat - MTK og lokalråd fællesmøde mandag den 3. juni kl. 19-21 
Referent Morten Rud, Miljø 

Alle svar fra forvaltningen er skrevet med kursiv. 

 

Dagsorden:  

• Velkommen og præsentation v/Formand for Miljø, Teknik og Klimaudvalget Ole Lyngby Pedersen. 

• Ole Lyngby Pedersen bød velkommen 

• Trafiksikkerhedsprojekter i Odder Kommune - Oplæg om metode og prioritering ved Martin Koue, 

COWI – se oplægget 

• Martin Koue hold oplæg op prioriteringsværktøjet. Herefter diskussion om 

prioriteringsværkstøjets enkeltdele, vægtninger og vurderinger. Værktøjet er til for at gøre 

det lettere for Forvaltningen at prioritere i, hvad der indstilles til det politiske niveau. Det 

blev diskuteret om ikke nogle af de foreslåede projekter, som havde været på listen i mange 

år, burde udgå. Der blev opfordret til, at lokalråd som har projekter liggende som de ikke 

længere ønsker udført, skal skrive en mail til Gitte Rasmussen. Hun vil efterfølgende sørge 

for at prioriteringslisterne bliver opdateret - det bliver de hvert år i januar måned. 

Lokalrådene kan skrive til gitte.rasmussen@odder.dk   

Trafiksikkerhedsplanen kan ses på odder.dk : 

http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/baggrund/baggrund.ht

m  

• Pause 

• Introduktion til Cafédebatter v/ Teknisk chef Casper Grønborg. 

Emner: 

• Casper Grønborg introducerede kort til cafedebatterne. Der var to cafe runder a 20 min. 

• Trafik. Ole Lyngby Pedersen og Gitte Rasmussen 

• Planlægning. Kresten Bjerre og Casper Grønborg 

• Drift og vedligehold. veje og kommunale arealer. Hans Hammann og Leo Kristoffersen  

• Natur og Miljø. Elvin Hansen, John Rosenhøj og Bent H. Mortensen 

• Indsendte emner fra lokalråd:  Disse blev drøftet ved bordene 

• Mobildækning - Casper 

• Brandamme (ønske om nedlægning/rotteproblemer) – Bent 

• Orientering om Horsens Fjord projektet - Bent  

• Kyststi og sti langs Horsens fjord - Bent  

• Autocamperparkering på Alrø - Gitte 

• Opsamling og afrunding 

• Ole Lyngby Pedersen takkede for deltagelse 

mailto:gitte.rasmussen@odder.dk
http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/baggrund/baggrund.htm
http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/baggrund/baggrund.htm
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Drift/vedligehold – Hold 2 

Emne Bemærkning 

Ros Til fælles drift og service for hurtig reaktion.  

Cykelstier  
Helle 

Hou cykelstien har små ”lavninger” som skal laves. Oprørte 
borgerhenvendelser.  
Cykelstien er under observation og der skal senere laves boreprøver 
for at finde svar på hvorfor der kommer ”lavninger”. Når svaret er 
fundet kan der tages en beslutning, men det bliver ikke i 2019. 

Ondrup Asfalt? Sæt et skilt op der informerer om at vi afventer… til f.eks. 
2020.  
Fælles Drift & Service samarbejder med SAMN om dette. 

Trævænget i Saksild Vil gerne være med når der asfalteres. 
Det er for omfattende at informere inden asfalteringen starter. Dem 
som ønsker at være med skal selv være opmærksomme på hvornår 
det sker og de er velkomne til at kontakte Fælles Drift & Service som 
kan formidle kontakten til entreprenøren. 

Bænke i oplandet – 
”blafferpunkter” 

Må vi selv opstille?  
Nej. Dette skal aftales med Fælles Drift & Service. Det samme gælder 
hvis man ønsker en bænk opsat eller fjernet på alle kommunale 
arealer.  

Nyt lys Hvorfor bliver det ikke meldt ud?  
Det er en god idé. Fremadrettet vil Fælles Drift & Service sørge for at 
Aura A/S, som står for lyset, vil meddele når der laves nyt lys. 

Trampesti i Torrild ved det nye 
autoværn 

Der blev lovet at der kunne køres med barnevogn. 
Nej, forvaltningen har ikke lovet at der kunne køres med en 
barnevogn bag autoværnet, kun at der blev etableret en trampesti 
og græsset bliver slået. 

Udsmykning af rundkørsel Hvad sker?  
Dette afhænder af den nye biodiversitetsplan, som er ved at blive 
lavet. Der bliver ikke lavet tiltag før planen er færdig. 

Kommunikation Fungerer ikke optimalt. 

Legepladser Kan vi fællesforsikre også for de private grundejer/foreningsejer?  
Dette spørgsmål skal omkring en jurist, da Kommunen ikke 
umiddelbart kan forsikre privat ejendom. Fælles Drift & Service 
tilbagemelder til næste møde med lokalrådene. 

Torrild legeplads Hvem har ansvaret for syn af den?  
Det er en privat legeplads. Samme udgangspunkt som de andre 
private legepladser.  

 

Drift/vedligehold – hold 1 

Emne Bemærkning 

Vejtræer Når der fældes ét træ plantes to nye.  
Dette er et forslag som indgår i den nye beskæringspraksis for 
beplantning i Odder Kommune.  
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Cykelsti i Ørting Trænger til beskæring – Leo ved hvor det er. 
Der følges op fra Fælles Drift & Service. 

Legepladser private/offentlige Hvem sikrer at de er ok? Kan Odder Kommune tage koordinering til 
at de private også bliver tjekket? 
De ansvarlige for de private legepladser skal kontakte Fælles Drift & 
Service. Så vil eftersyn og drift af legepladserne blive varetaget 
sammen med de kommunale pladser. Faktura vil blive sendt til de 
private grundejere, men det vil blive billigere fordi det bliver en del af 
en fælles aftale. 

Regnvandsbassin i Gylling på 
matrikel 17ca 

Hvem ejer det? Hvem ejer arealet ved siden af? 
Begge arealer ejes af SAMN.  

Branddamme og rotteudfordring Se drøftelser i Natur og Miljø debatten.  

 

Planlægning 

Emne Bemærkning 

Mobildæk
ning 

Mobildækning er ikke en kommunal opgave. Kommunen er myndighed på opstilling af 
master og arbejder på ledelsesniveau for bedre dækning. Vedr. mast på Sønderbakken 
afventer OK tilbagemelding fra teleselskabet om alternativ placering.  
Antennemast skal primært dække den sydvestlige del af Odder. Når tilbagemelding fra 
teleselskabet foreligger forventes sagen bragt til politisk  behandling. 

Planstra-
tegi 26/6 

Vigtigt at komme med indspark til den kommende kommuneplanlægning. Det betyder noget 
og har en langsigtet virkning. 
Offentligt møde d. 26. juni. Annonceres i dagspresse og på kommunens hjemmeside. 

Kattegat-
broen 

Der er et ønske om, at der lyttes til lokalrådenes ønsker. De vil inddrages nu og inden 
linjeføringen er fastlagt. De vil have at OK er proaktive og er klar over hvilke krav der skal 
stilles. 

Stier Hvorfor er lokalrådene ikke involveret i stikoordineringsgruppen? 
Der holdes møde i stikoordineringsgruppen én gang om året. I januar 2017 blev man enige 
om at gruppen ville blive for stor hvis lokalrådene deltager i alle stiprojekter. Ved Grønne 
partnerskaber indbydes lokalrådene altid. I november 2018 blev samme forslag behandlet 
med samme udfald og der henvises til kommunens trafiksikkerhedsplan, som har en 
følgegruppe, hvor der sidder borgere fra lokalområder samt flere repræsentanter for 
lokalrådene. Følgegruppens medlemmer kan ses her: 
http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/aktoerer/foelgegruppe/
foelgegruppens_medlemmer.htm 
Såfremt det ønskes kan forslaget behandles til næste møde i november 2019. 
 

 

Trafik 

Emne Bemærkning 

Generelt ved høringer Lokalrådene ønsker at få tilsendt høringer. 
Høringer vil ikke blive tilsendt, men de kan læses på Odder.dk  

Kollektiv trafik (sendt 
forespørgsel til forvaltningen) 

Ønsker dialogmøde omkring kollektiv trafik. Snak om hvorledes 
kollektiv trafik skal foregå i fremtiden, for borgere, turister, 
tilflyttere. 

http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/aktoerer/foelgegruppe/foelgegruppens_medlemmer.htm
http://trafiksikkerhedsplan.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan/aktoerer/foelgegruppe/foelgegruppens_medlemmer.htm
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Det er noteret og tages til overvejelse. 

Blafferpunkter Ikke ved hovedveje pga. regler. Kan vi ikke gøre noget?  
Lokalrådene må gerne selv tage initiativ til tiltag. 

Autocampere Bliver taget op politisk i forbindelse med udarbejdelse af den nye 
kommuneplan, hvor der bliver en høring på området. 

Hou Drøftelse af trafiksikkerhedsprojekter. 

 

Natur og miljø – Hold 1 

Emne Bemærkning 

Branddamme Der blev drøftet muligheder for at gøre noget ved gamle 
branddamme i landsbyer så de enten kan bidrage med 
naturmæssige og rekreativ værdi.  
I Amstrup har man en branddam som giver anledning til rottetilhold 
og gener fra myg. 
Branddamme med et vandspejl på mere end 100 m2 er beskyttet 
efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke sløjfes. 
Mulighed for oprensning og forskønnelse af arealerne omkring blev 
drøftet  
En oprensning kan koste mellem 25-50.000 kr. Bordet synes godt om 
ideen evt. via grønt partnerskab, hvor der kan søges fonde som det 
er sket i Aalestrup. 
Eventuel nedlæggelse/opfyldning af branddam der ikke er omfattet 
af naturbeskyttelsesloven skal ske med tilladelse fra Odder 
Kommune. En nedlæggelse/opfyldning koster 40-50.000 kr. 

Horsens Fjord Der er indgået samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Odder 
Kommune og nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de tre 
kommuner. Der arbejdes med et tidsperspektiv på 3 år, hvor 
kommunerne skal undersøge muligheder og potentialer i området. 
Der er fokus på de eksisterende stiforløb og udvikling af disse – evt. 
med sti rundt om Horsens Fjord, etablering af sheltere og fremme af 
forhold for brugere af fjorden. 
Der er en målsætning om, at inddrage de lokale i arbejdet og 
lokalrådene tilkendegav, at de gerne deltager og bidrager i arbejdet. 

 

Natur og miljø – Hold 2 

Emne Bemærkning 

Ørting - Falling Drøftelse af mulighederne omkring branddamme – herunder 
branddam i Falling.  
Information om søer og vandhuller kan findes på kommunens 
hjemmeside: https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-
miljø/vandløb-søer-og-vådområder/søer-og-vandhuller/  

Horsens Fjord Der er en målsætning om, at inddrage de lokale i arbejdet og 
lokalrådene tilkendegav, at de gerne deltager og bidrager i arbejdet. 

 

https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-miljø/vandløb-søer-og-vådområder/søer-og-vandhuller/
https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-miljø/vandløb-søer-og-vådområder/søer-og-vandhuller/

