Kære grundejerforening

Partshøring om afvikling af vedligeholdelsesordninger for private
fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kære grundejer
Vi skriver til dig, fordi du bor på en privat fællesvej, hvorpå der er en
vedligeholdelsesordning med Lyngby-Taarbæk Kommune.
Baggrund
Kommunen er blevet opmærksom på, at ordningerne i deres nuværende
form ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund set sig nødsaget til at bringe alle eksisterende ordninger om vedligeholdelse af private fællesveje til ophør. Beslutningen er truffet på mødet den 29. august 2019.
Partshøring
Kommunen betragter dig som høringsberettiget part i beslutningen om
ophør af vedligeholdelsesordningerne.
Derfor har du mulighed for at komme med dine eventuelle bemærkninger til den påtænkte beslutning om vedligeholdelsesordningernes ophør
senest den 19. september 2019 på pfv@ltk.dk. Vi samler alle høringssvar og udarbejder et notat med partshøringssvar. Notatet vil blive lagt
på kommunens hjemmeside.
Efter partshøringsfristens udløb i slutningen af september vil kommunen
træffe den endelige beslutning om ophør af de eksisterende ordninger
om vedligeholdelse. Du vil modtage vores afgørelse i slutningen af september 2019.
Partshøringen gennemføres med henvisning til forvaltningslovens §19
stk. 1.

Dato:

05-09-2019

Ref.:

CHJES

J.nr.:

05.02.02-Ø54-1-19

Det videre forløb
Du kan forvente at høre fra os igen i oktober 2019, hvor du vil blive
partshørt dels om den nærmere proces for overdragelsen af din vejstrækning, dels om de arbejder som kommunen vil udføre, så vejen kan
overdrages i god og forsvarlig stand efter privatvejslovens § 44. Ved
denne parthøring får du mulighed for at komme med dine bemærkninger til både processen og de påtænkte vedligeholdelsesarbejder.
Vi forventer, at alle ordninger er bragt til ophør med udgangen af 2020.
Vedligeholdelsesordningerne vil fortsætte uændret, indtil den faktiske
overdragelse af vedligeholdelsespligten er gennemført.
Kommunen ønsker at tilbyde grundejerne en ny vedligeholdelsesordning, og vi forventer, at Kommunalbestyrelsen tager beslutning om en
ny ordning inden udgangen af 2019. Hensigten er, at kommunen kan tilbyde grundejerne på private fællesveje en ny ordning, når de nuværende vedligeholdelsesordninger ophører.
Fakta
 Private fællesveje er veje, som fungerer som færdselsareal for en
anden ejendom end den ejendom, vejen ligger på. De er som udgangspunkt åbne for offentlig trafik. Det er grundejerne langs vejen, der har ansvaret for at holde vejen i god og forsvarlig stand.
 Vedligeholdelsesordningerne på private fællesveje drejer sig om
vedligeholdelse af belægning på kørebane og evt. cykelsti.
 Vedligeholdelse indebærer ikke snerydning, glatførebekæmpelse
og renhold, såsom fejning og sugning af vejbrønde.
 Varslet om ophør af vedligeholdelsesordningen er mindst 6 måneder til tidligst den 1. april 2020. For nogle veje vil den faktiske
overdragelse af vedligeholdelsespligten til grundejerne først ske
efter den 1. april 2020.
Har du eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på
pfv@ltk.dk.
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