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Mødets deltagere og referent
Deltagere:

Bo Barfod
Jan Ferdinandsen
Dorethe Pedersen
Torben Worsøe

Fraværende:

Mødeleder:

Bo Barfod

Referent:

Bo Barfod

Bemærk.:

Mødet var indkaldt af Gribskov Kommune ved landinspektør Torben Worsøe, i samarbejde
med Formanden for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, Bo Barfod.
Andre i paneler var formanden for teknisk udvalg, Jan Ferdinandsen (C) og vejchef i Gribskov
Kommune Dorethe Pedersen.
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Punkter

01

Anledning til mødet

Referat:

Ved udgangen af 2006 ophørte Gribskov Kommune den hidtidige praksis, hvor kommunen varetog vedligeholdelsen af
private fællesveje i 3220 Tisvildeleje (og resten af tidligere Helsinge Kommune) med efterfølgende betaling via
kommuneskatten. Årsagen til ændringen skyldes ændring i de private fællesvejes status ved at vejene flyttedes fra
Privatvejslovens afsnit II (vedr. veje i åbent land) til afsnit III (vedr. veje i byer og bymæssige områder).
Ved denne flytning sikrede kommunen sig som myndighed mulighed for at styre trafikudviklingen samt mulighed for at
påtale forhold omkring vedligeholdelse af veje, fortove, rabatter, stier samt beplantning op til disse.
Ved flytningen til afsnit III mistede kommunen samtidig hjemmel til, efter aftale med de enkelte grundejere, at administrere
vejvedligeholdelse, herunder praktisk udførelse, fordeling af vejomkostninger samt opkrævning af vejbidrag med baggrund
i de gamle vejkendelser udarbejdet på baggrund af Privatvejslovens afsnit II. Helsinge Kommune har således uden
hjemmel vedligeholdt de private fællesveje i kommunen i perioden 2001 - 2006, men selvfølgeligt taget sig betalt for det.
Det er denne manglende hjemmel Gribskov Kommune ved kommunesammenlægningen ønsker at efterleve, ved at
overdrage vejvedligeholdelsen til evt. vejlaug eller privat initiativ. (Rigtigheden i denne situation afprøves i øjeblikket ved
ankeinstansen Vejdirektoratet, vedr. et andet vejområde i tidl. Helsinge Kommune, og kommunen afventer afgørelsen.)
Gribskov Kommunen har imidlertid forsømt at orientere berørte grundejere i rimelig tid, med henblik på dannelse af de
vejlaug som er nødvendige for udførelse af vejvedligeholdelse og fordeling af udgifterne forbundet med dette.

02

Debat

Referat:

Ved mødet deltog mere end 120 personer, hovedsageligt fritidshusejere, men til sikring af koordination af aktiviteter i
lokalområdet var såvel Lokalrådet som Forskønnelsesforeningen for Tisvilde repræsenteret.
Debatten var livlig, og det var desværre flere gange nødvendigt at afbryde diskussioner, idet disse havde karakter af
specifikke situationer, mens målet med dette møde var at finde en generel løsning. Der var et stort ønske om umiddelbart
at gå tilbage til hidtidige ordning hvor "Kommunen er vores vejlaug". Denne holdning samt ikke mindst Jan Ferdinandsens
imødekommelse udløste spontant bifald.
Fra forsamlingen og panelet blev fremført flere konstruktive forslag - forslag, som Vejudvalget vil medtage i sit videre
arbejde.

03

Konklusion

Referat:

Efter indlæg fra samtlige i panelet, samt en stor del af tilhørerne kunne det efter 1½ time konkluderes:

•
•
•
•
•
•
•

•

Situationen som den er nu er kaotisk, med dårlige og direkte uacceptabelt vedligeholdte veje, specielt grusveje.
Der er enighed om at vejene skal vedligeholdes til et acceptabelt niveau.
Vedligeholdelsen skal betales af grundejerne.
Kommunen er tilsynsmyndighed vedr. vejene.
Ved vejsyn kan kommunen pålægge enkelte grundejere eller hele vejens grundejere at reparere vejen.
Kommunen kan i sådanne tilfælde fordele omkostningerne ved den vejsynsrelaterede reparation.
Kommunen har ikke hjemmel til at fortage hidtidig praksis, hvorfor en anden vedligeholdelses rutine SKAL
påbegyndes.
Kommunen har nedsat et Vejlaugsudvalg som for den tidl. Helsinge Kommune (Gribskov vest) skal udarbejde
forslag til hvordan vejlaug skal oprettes, områdefordeling med videre. Til dette brug forpligter kommunen sig til at
udlevere administrativt materiale, herunder tidligere vejkendelser, budgetter for de enkelte veje og fordelingstal
for vejvedligeholdelse.
Vejlaugsudvalget består af:

Landinspektør Torben Worsøe, Gribskov Kommune
Helårshusgrundejer Gunnar Lerche, Grundejersammenslutningen (alle Gribskov Kommunes helårs-grundejerforeninger).
Gunnar
Lerche repræsenterer Vejlaugsudvalget i Grundejerkontaktudvalget.
Formand for udvalget, fritidshusgrundejer Bo Barfod, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn samt
Landliggersammenslutningen
(Gribskov Vest (tidl. Helsinge Kommune)).

•

Vejlaugsudvalget vil senest i løbet af maj måned 2008 afholde et nyt møde hvor berørte grundejere vil blive
inviteret. Ved dette møde vil der blive fremvist konkrete forslag til oprettelse af vejlaug for veje og vejområder,
budgetter samt en administrativ model.

Vejlaugsudvalget vil være et hurtigtarbejdende udvalg hvor kommunikation hovedsageligt vil være elektronisk (d.v.s. email-baseret eller telefonisk).
Vejlaugsudvalgets aktiviteter vil kunne følges på , foreninger, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn hvor der vil være
en "track record" således at grundejerne, kommunen og andre interessenter kan følge arbejdet. Track Record, samt øvrig
kommunikation vil også blive stillet til rådighed for , Vej og Forsyning, Veje.

•

•

Kommunen, repræsenteret ved udvalgsformand Jan Ferdinandsen, var positiv over for at vejvedligeholdelse i
perioden indtil oprettelse af fungerende vejlaug, dog senest indtil udgangen af 2009, vil blive genoptaget.
(Tilsvarende overgangsordning på 2 år er tidligere blevet anvendt af Københavns Kommune). Vejene skal føres
op til den standard som det er krævet, inden kommunen overlader vejene til vejlaugene.
Jan Ferdinandsen imødeser en anmodning om dette fra Vejudvalget.

Anmodning om genoptagelse af vedligeholdelse af private fællesveje i Gribskov Vest, herunder 3220 Tisvildeleje vil
herefter blive drøftet i Teknisk Udvalg, med henblik på umiddelbar afgørelse, og retablering af vedligeholdelsen.
Anmodningen sendes pr. e-mail til udvalget den 2007-12-02.

04

Afslutning

Referat:

På Vejlaugsudvalget vegne vil vi hermed takke alle de mange fremmødte for en positiv dialog, udvalgsformand Jan
Ferdinandsen samt Gribskov Kommunes embedsmænd, Dorethe Pedersen og Torben Worsøe for aktiv deltagelse en
lørdag eftermiddag i december.
2007.12.07 Noter har været til udtalelse hos Vejlaugsudvalgets medlemmer samt de deltagende repræsentanter fra
Gribskov Kommune.
Bo Barfod, formand for Vejlaugsudvalget
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