
Udkast til kendelse
for

del af Havregårdsvej, 3250 Gilleleje

I henhold til lov nr. 1537 af 21.12.2010 om private fællesveje, og det den 11. april 2013 afholdte 
vejsyn afsiges følgende kendelse vedrørende istandsættelse af del af Havregårdsvej fra 
Havremarksvej til Smidstrup Strandvej.
Teknisk Udvalg besluttede hhv. den  5. februar 2014 og 8. oktober 2014 at fastholde denne del af 
Havregårdsvej som privat fællesvej, således som den er registret i kommunens vejregister.

Havregårdsvej er en privat fællesvej i sommerhusområde f.s.a. stykket fra Havremarken til 
Smidstrup Strandvej. 
Gribskov Kommune har besluttet, at private fællesveje, der er beliggende i sommerhusområde i den
gamle Græsted-Gilleleje Kommune også skal behandles efter reglerne i lovens afsnit III (byregler) 
Reglerne om istandsættelse og vedligeholdelse findes i lovens kapitel 9 §§ 44 – 55.

Istandsættelsens omfang:

Smidstrup Strandvej til Mellemvej 197m x 3 m
Opfræsning af eksisterende asfalt, afretning og komprimering (Genbrugsstabil med asfalt)
Mellemvej – 10 m nord for Havremarken 154 m x 4 m
Afretning og komprimering

Beskæring og fjernelse af beplantning på vejaralet samt kantregulering

Arbejdets udførelse/Tidsplan
Istandsættelsesarbejderne udføres af Gribskov kommune som et samlet arbejde, jfr. Lovens § 48 og 
49 og udføres i foråret 2015.
I henhold til § 55 i loven udfører kommunen arbejdet for de vedligeholdelsesforpligtedes regning. 
Regningen kan i henhold til § 53, stk. 1 og 2 tillægges højst 9% i administrationstillæg og 
eventuelle udgifter til sagkyndig bistand. 
Vedligeholdelsesforpligtede ved et samlet arbejde er ifølge § 49, stk. 1 ejerne af tilgrænsende 
ejendomme med vejret.

Fordeling af udgiften til arbejdet:
Gribskov Kommune har beregnet den enkelte grundejers forpligtelse i forbindelse med  
istandsættelse af vejstykket  på  Havregårdsvej fra Havremarken til Smidstrup Strandvej, som det 
fremgår af vedlagte partsfordeling.
Klager:
For så vidt angår retslige spørgsmål kan der klages til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1020 
København K.
Klagefristen er 4 uger fra den dato, denne kendelse er modtaget.

Gribskov kommune, den 

Bilag: Udkast til partsfordeling af  for istandsættelse af del af Havregårdsvej


