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Gribskov Kommunes bemærkninger til GF Fuglevangen's høringssvar 
til Kommunes udkast til afgørelse af 13.07.2017 vedrørende sag om 
Park Alle: afspærring ønskes fjernet

Gribskov Kommune har den 01.09.2017 modtaget GF Fuglevangens bemærkninger v/advokat Lars 
Langkjær, Gangsted Advokatfirmaet til kommunens udkast til afgørelse i sag om åbning af Park 
Alle og foreningens alternative ønske om, at grundejerne i Dronningmølle Strandpark I-III skal 
bidrage til vedligeholdelse af vejen Fuglevangen. 
Kommunen vil nedenfor kommentere og besvare foreningens indsigelser/bemærkninger.

1. Fuglevangen's bemærkning/Indsigelse
 "Indledningsvis bemærkes, at Kommunen må sikre, at Vejdirektoratet ikke på ny ophæver en 
afgørelse som ulovlig, da der tidligere har manglet begrundelse, ligesom undersøgelsesprincip og 
partshøringsregler, sådan at begrundelsespligt har været klart tilsidesat".  

Ad 1. Kommunens svar
På baggrund af Vejdirektoratets afgørelse af den 03 dec. 2015 har Kommunen foretaget fornyede 
undersøgelser i forhold til de af Vejdirektoratet påpegede områder i afgørelsen. Kommunen har 
bl.a. rettet henvendelse til Dronningmølle Strandpark I-III for at få deres tilkendegivelse i forhold til 
vejret for foreningens medlemmer jfr. afgørelsen. 

2. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse 
 " såfremt Gribskov Kommune træffer afgørelse i henhold til udkast, gør samme forhold sig 
gældende; en omstændighed der synes at burde undgås for alle anstændigheders skyld. Jeg 
henviser til Vejdirektoratets senest brev af 3. december 2015 til Gribskov Kommune, ligesom jeg 
bemærker, at Gribskov Kommune har tilsidesat Vejdirektoratets krav om svar senest 30. december 
2016 i anledning af den sag, Vejdirektoratet modtag den 12. december 2016. Kommunen har ikke 
svaret Vejdirektoratet".  

Ad 2. Kommunens svar
Kommunen træffer sine afgørelser ud fra den lovgivning og administrationsgrundlag, der er 
gældende på det tidspunkt henvendelsen modtages og sagen startes op.
Hvad angår skrivelse af den 12. december 2016 vedrører skrivelsen sagen om vejsyn på 
Fuglevangen og ikke nærværende sag, hvorfor kommunen har svaret Vejdirektoratet, at der ikke er 
truffet afgørelse i sagen om Dronningmølle Strandpark I-III's vejrettigheder, og at Kommunen 
fortsat afventer et klart svar fra GF Dronningmølle Strandpark I-III om deres opfattelse af 
vejrettigheder inden kommunen kan træffe en afgørelse i sagen.
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3. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse
" Privatvejsloven blev  ændret radikalt i 2010, hvilket Gribskov Kommune desværre overså, da man 
udsendt høringssvar  til udkast til afgørelse den 25. november 2015 og senere traf afgørelse i 
overensstemmelse hermed. Det er netop denne afgørelse, vejdirektoratet karakteriseret som 
"ulovlig"

Sagen har alene fået alle disse følger, fordi Kommunen "henlagde sagen" efter at Vejdirektoratets 
svar af 16. november 2000 blev modtaget i Kommunen. Kommunen har vedblivende henvist til, at 
en stillingtagen til afspærring er "et privatretligt spørgsmål" der skulle løses mellem de tre 
grundejerforeninger. dette beror på en enten fejllæsning eller ukendskab til lov om private 
fællesveje, der senest er lovbekendtgjort ved lovbekendtgørelse 2015-11-04 nr. 1234 om private 
fællesvej (ændret ved L 2017-02-21 nr. 175)

Af lovens § 3 fremgår, at reglerne i §§ 25 - 86 finder anvendelse på private fællesvej i Københavns 
Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er beliggende i byzone eller i et 
sommerhusområde (min udhævning)

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at byregler finder anvendelse i landzone, men naturligvis 
ikke omvendt.

Park Alle er uden tvivl en privaty fællesvej.

Definitionen herpå findes i nugældende lov § 10, nr. 3.

Private fællesveje, der er taget i brug, må ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens samtykke. 
tilsvarende gælder efter privatvejslovens § 57, stk. 1: "Grundejerne må ikke foretage ændringer 
ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre 
foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen... uden kommunalbestyrelsens og politiets 
godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen". en sådan beslutning er 
aldrig truffet."

Ad 3. Kommunens svar
 Vejdirektoratet traf den 16. november 2000 afgørelse om, at Kommunen ikke havde hjemmel til at 
træffe afgørelse om hverken lukning eller genåbning af Park Alle, hvorfor Græsted Gilleleje 
Kommune annullerede beslutningerne om henholdsvis lukning og genåbning af Park Alle.

Det er korrekt, at Park Alle er en privat fællesvej beliggende i sommerhusområde. og at 
privatvejsloven er ændret i 2010. 
Der er mulighed for genåbning af Park Alle ved brug af § 57 i privatvejsloven. Som nævnt i udkastet 
til afgørelse ønsker GF Dronningmølle Strandpark I-III ikke at genoptage sagen om genåbning af 
Park Alle. Og Vejmyndigheden ønsker ikke at påtage sig evt. udgifter i forbindelse med evt. 
genåbning af Park Alle

Hvorvidt kommunen har indhentet udtalelse fra politiet eller ej er irrelevant, da kommunen ikke 
havde  hjemmel til afgørelserne i 2000, jfr. Vejdirektoratets afgørelse af 16. november 2000. 
Kommunen er ikke vidende om grundejerne har haft involveret politiet. 

4. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse
 "Kommunen og politiet skal vurdere, om almene offentlige hensyn, først og fremmest hensyn til 
den almene trafik og vejtekniske hensyn, er til hinder for at imødekomme en ansøgning om lukning 
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af en privat fællesvej. Der skal efter forarbejderne ske en "afvejning af eventuelle modstående 
interesser i det ansøgte hos grundejerne". Det fremgår endvidere, at: "hensigten er at sikre at 
grundejerne ikke uden kommunens og politiets godkendelse afspærrer eller på anden måde 
regulerer trafikken på en privat fællesvej i byområde." Jeg bemærker, at et sommerhusområde 
ligestilles med byområde, jf. lovens § 3, stk. 1. 

Hvorvidt en grundejerforening, der ved ansøgning opnår tilladelse til afspærring, krænker andre 
grundejeres interesser, er som lige anført et meget vægtigt hensyn der bør indgå ved afgørelsen, 
og den omstændighed at dette er af "privatretlig karakter", kan naturligvis ikke medføre at 
Kommunen pludselig fritages for at træffe afgørelse, sådan som det fremgår af udkast til afgørelse 
af 12. juli 2017.

Forholdet er netop det, at afspærringen af Park Alle har medført, at grundejerne i Dronningmølle 
Strandpark I-III er nødt til at benytte Fuglevangen for at komme til offentlig vej."

Ad 4. Kommunens svar
Det bemærkes, at afspærringen på Park Alle er etableret på det tidspunkt, hvor Græsted-Gilleleje 
kommune var af den opfattelse, at de havde truffet beslutning om, at administrere veje i 
sommerhusområder efter byreglerne i privatvejsloven. Da kommunen ikke kunne dokumentere, at 
denne beslutning var offentliggjort betød det, at afgørelsen om afslag på lukning af Park Alle blev 
erklæret ugyldig af Vejdirektoratet, og at kommunen dermed heller ikke kunne kræve afspærringen 
fjernet. Den manglende dokumentation for offentliggørelse af administrationsgrundlag, betød, at 
veje i sommerhusområder skulle administreres efter landreglerne, hvor det alene var politiet, der 
skulle høres. 
Sommerhusområderne i Græsted-Gilleleje Kommune blev ved kommunesammenlægningen i 2007 
besluttet administreret efter byreglerne i privatvejsloven. 
Hvis der kom en ansøgning om ændring af indretning af en vej i sommerhusområde, ville 
Kommunen vurdere de trafikale og vejtekniske forhold i samråd med politiet, før kommunen giver 
tilladelsen.

Som nævnt ovenfor samt i afgørelsen ønsker GF Dronningmølle Strandpark I-III ikke at genoptage 
sagen om genåbning af Park Alle. De ønsker at køre ad Fuglevangen / Duevej. 
Kommunen har vurderet, at der ikke er offentlige retlige hensyn, der gør, at Kommunen skal 
medvirke til åbning af Park Alle. Derfor vurderer Kommunen, at sagen er en privatretlig anliggende, 
som evt. skal afgøres ved domstolene. 

5. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse
" den foreløbig afgørelse omtaler "tinglyste vejrettigheder", men munder ud i det rene ingenting. Det 
anføres i sidste afsnit: "Faktum er, at der ikke i dag foreligger nogen tinglyste dokumenter, der giver 
en beskrivelse af, hvilke vejrettigheder grundejerne i Dronningmølle Strandpark I-III har for at få 
adgang til offentlig vel', må dette udsagn være klart forkert, da hele udstykningen i sin tid var 
betinget af at der var adgangsvej til offentlig vej. Og i forgårs fremkom så et beskedent bidrag i så 
henseende fra Kommunen." 

Ad 5. Kommunens svar
I forbindelsen med behandlingen af nærværende sag har kommunen undersøgt flere ejendomme i 
området for at se om, der er tinglyst nogen deklarationer om vejret, som specifikt gælder for GF 
Dronningmølle Strandpark I-III. Endelig har kommunen søgt i Græsted-Gilleleje og Gribskov 
kommunens arkiver for at undersøge, om der her fandtes noget, der kunne bruges for at belyse 
problemet omkring vejret. Det har ikke været muligt at finde noget jfr. i øvrigt afgørelsen.

6. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse
"om privatvejslovens § 57 indeholder afgørelsen kun et referat af bestemmelsen, men uden 
stillingtagen, og dette er ulovligt." 
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Ad 6. Kommunens svar
Kommunen har i forbindelse med afgørelsen taget stilling til § 57 i nuværende privatvejslov.
I privatvejslovens § 57, stk. 1 står der, at grundejerne ikke må foretage ændringer ved en privat 
fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med 
henblik på regulering af færdslen uden Kommunens og politiets godkendelse. 
I stk. 2 i den samme § står der, at  Kommunen kan med politiets samtykke bestemme, at der på en 
privat fællesvej skal foretages ændringer og foranstaltninger som nævnt i stk. 1. Kommunen 
afholder udgifterne hertil.
Som det fremgår af afgørelsen, vil  GF Dronningmølle Strandpark I-III ikke genoptage sagen om 
genåbning af Park Alle. 
Kommunen ønsker ikke at foretage trafikregulerende foranstaltninger på Park Alle, herunder at 
fjerne afspærringen, og skønner heller ikke, at der er almene interesser, der begrunder en åbning 
af Park Alle.
  

7. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse
" afgørelsen har endvidere at gøre med vejret og bidragspligt til vedligeholdelse af Fuglevangen. 
Disse spørgsmål kan helt undgås, såfremt Park Alle åbnes for trafik for medlemmer af 
Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark 1-111 og er således et afledt problem, der opstår 
på grund af Kommunens passivitet og manglende iagttagelse af almindelige krav til 
sagsbehandling. 

Når afgørelsen derfor vurderer at der ikke er almene offentlige hensyn til at "genåbne" Park Alle 
eller for den sags skyld tildele vejret ad Fuglevangen, overser Gribskov Kommune det helt enkle 
faktum, at Park Alle aldrig lovligt har været afspærret, hvorfor det er meningsløst at tale om Park 
Alles "genåbning".

Det virker som om, at Gribskov Kommunes afdeling for Teknik og Ressourcer har anvendt den 
fremgangsform at afskrive tidligere afgørelser om nogenlunde samme spørgsmål, også ganske 
uanset, at Vejdirektoratet har tilsidesat Kommunens afgørelser som ulovlige mindst to gange, 
muligt tre gange.

Jeg skal derfor opfordre til, at Gribskov Kommune tager udgangspunkt i det forhold, at Park Alle er 
afspærret uden de nødvendige tilladelser, hvorfor det er meningsløst at tale om et afslag på 
genåbning af Park Alle.

Kommunen må pænt vejledt af Vejdirektoratet, synes jeg, søge at træffe en afgørelse, som har 
reference til nugældende lov om private fællesveje, inden der tales om tildeling af vejrettigheder, da 
dette sidste spørgsmål alene er en følge af Kommunens ligegyldighed over for Vejdirektoratets 
afgørelse i august 2000." 

Ad 7. Kommunens svar
Faktum er, at Park Alle er spærret for kørende færdsel, derfor bruger GF Dronningmølle 
Strandpark I-III Fuglevangen / Duevej for at få adgang til offentlig vej. Der henvises i øvrigt til 
ovenstående besvarelser.

8. Fuglevangen's bemærkning/indsigelse
" jeg tager forbehold for krav om fordeling af udgifter til vedligeholdelse af Fuglevangen i forhold til 
Gribvand A/S på grund af den meget stærke trafik. Også her synes Gribskov Kommunes 
forvaltning at have holdt sig på afstand af de meget klare regler i privatvejsloven om fordeling af 
vedligeholdelsesudgifter. Jeg henstiller, at Gribskov Kommune vurderer, om Kommunen er 
forvaltningsretlig habil til at træffe bestemmelse om en vedligeholdelsesfordeling, al den stund 
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Kommunen, så vidt det er oplyst, er helejer af rensningsanlægget Gribvand A/S.

Jeg skal anmode om at få tilstillet kopi af afgørelsen, når den træffes, af hensyn til overholdelse af 
klagefrist."

Ad 8. Kommunens svar
Med hensyn til dette punkt henvises til Kommunen afgørelse af den 28. marts 2017 og 
Vejdirektoratets afgørelse af den 02. maj 2017 i sag om vejsyn på Fuglevangen.

En kopi af afgørelsen vil blive sendt til Gangsted advokatfirmaet.

Venlig hilsen

Asad Hussain Nasiri


