
Udkast til Kendelse
for

den gamle Ålykkevej, Esrum

I henhold til Lov 2010-12-21 nr. 1537 om private fællesveje og med henvisning til vejsyn afholdt 
den 20. maj 2014 afsiges følgende kendelse vedrørende vejens istandsættelse samt hvorledes 
udgifterne hertil fordeles mellem de vejberettigede.

Ålykkevej er en privat fællesveje i byzone. 
Reglerne om istandsættelse og vedligeholdelse fremgår af  paragrafferne i Privatvejslovens afnsit III
Kapitel 9.

Istandsættelsens omfang:

Den gamle Ålykkevej har altid været en grusvej og istandsættes som en grusvej. Der etableres et 
decideret afvandingssystem, idet terrænforhold ikke tillader en naturlig afvanding til rabatter. P. t. 
er vejen udlagt i en bredde på ca. 4 m og en længde på ca. 155 m, der til sammen giver et samlet 
areal på 620 m2. 

Arbejdet indebærer:
• Opmåling og afsætning af vejskel
• Etablering af afvandingssystem
• Udgravning af vej ca. 8 cm
• Udlægning af leret vejgrus ca. 3 cm 
• Afretning, regulering og komprimering af vej.

Arbejdets udførelse /Tidsplan

Istandsættelsesarbejderne udføres som et samlet arbejde, jfr. lovens § 48 og  kommunen forestår 
arbejdet, jfr. § 55 for grundejernes regning med tillæg af administrationstillæg ifølge § 53 på op til 
9%. Vedligeholdelsesforpligtede ved et samlet arbejde er ifølge § 49, stk. 1 ejerne af de 
tilgrænsende ejendomme.

Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje påhviler ifølge § 44 ejerne af de ejendomme,
der grænser til den private fællesvej. 
Gribskov Kommune vil sætte arbejdet i gang umiddelbart efter, at Teknisk Udvalg har vedtaget den 
endelige kendelse og fordelingen af udgifterne i forbindelse med arbejdet.

Fordeling af udgifterne

Gribskov Kommune har beregnet den enkelte grundejers forpligtelse i forbindelse med  
istandsættelse af vejen, som fremgår af den vedlagte partsfordeling.

Klager:

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



Gribskov Kommune, den .

Bo Jul Nielsen Christian Sabber Jensen
Udvalgsformand Teamleder

Bilag: Partsfordeling for Ålykkevej


