
Udkast til kendelse 
for

Store Ryvej

I henhold til  Lov 2010-12-21 nr. 1537  af 02. maj 2011 (Lov om private fællesveje) og med 
henvisning til vejsynet den 04. december 2014 afsiges følgende kendelse vedrørende istandsættelse 
af Store Ryvejs grøfter. Kendelsen vedrører også den fremtidig vedligeholdelse af vej og grøft samt 
fordelingen af udgifterne mellem de vejberettigede.

Store Ryvej er en private fællesveje, der efter byrådets beslutning af 17.11.2008 jfr. Privatvejsloven 
§ 3, stk 2 skal administreres efter lovens landregler. Regler om istandsættelse og vedligeholdelse 
gives i lovens afsnit II, Private fællesveje på landet.

Grøftens istandsættelse:

● Oprensning af grøfterne.
● sikring af tilkobling af grøfterne til de tværgående grøfter i området. 
● Bortkørsel af den opgravede jord / materiale.
● Spuling af rørlagt grøfter.
● Evt. udskiftning af rørlagt grøfter.
● Oprensning / tømning af rens- og inspektionsbrønde.
● Afhøvling og regulering af rabatten (mellem vej og grøft) for at sikre afvanding af vej.
● Evt. beskæring af beplantning langs grøften.

Fremtidig vedligeholdelse:

Fremtidige vedligeholdelsesarbejder påhviler brugerne af vejen i h.t. den udarbejdede 
partsfordeling. Vejen / grøften skal efterses og istandsættes løbende. 

Fremtidig vedligeholdelse af grøften

Den enkelte vedligeholdelsespligtige skal fremover vedligeholde det bestemte stykke af grøften, 
som det fremgår af fordelingsnøglen.
 
Grøftens længde er beregnet i venstre side ca. 80 m inde på Store Ryvej fra  Frederiksværkvej og 
frem til St. Ryvej 69, matr. nr. 10cv. og tilbage mod Frederiksværkvej i højre side fra Køgehusvej.  

Fremtidig vedligeholdelse af vejen 

Den enkelte vedligeholdelsespligtige skal fremover vedligeholde et bestemt stykke af vejen, som 
det fremgår af fordelingsnøglen.

   



Arbejdets udførelse i forbindelse med nærværende kendelse:

Istandsættelsesarbejdet påhviler de vedligeholdelsespligtige.
Arbejdet udføres som et samlet arbejde.   
Kommunen forestår arbejdet, jfr. § 21 for grundejernes regning med tillæg af administrationstillæg 
ifølge § 53 på op til 9%. 

Fordeling af arbejdet:

Med henvisning til Privatvejsloven § 18 fordeles istandsættelsesarbejdet og den fremtidige 
vedligeholdelse af vejen og grøfter efter brug af vejen, jfr. den udarbejdede partsfordeling.

Klager:

For så vidt angår retslige spørgsmål kan der påklages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 
København K. 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, denne kendelse er modtaget.

Gribskov Kommune, den 09 april 2015.

Bo Jul Nielsen Vibeke Meno
Udvalgsformand Teamleder

Bilag: Partsfordeling for forestående istandsættelse af grøfter og den fremtidige vedligeholdelse af 
Store Ryvej og dens grøfter.


