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Torben og Henrik redegjorde for den nuværende situation, hvor nogle veje i et område
administreres efter landreglerne og andre efter byreglerne. På grundlag af klager fra
grundejere over huller i nogle af de veje, som tidligere var omfattet
vedligeholdelsesordningen, er forvaltningen begyndt at holde vejsyn. Herefter afsiges
vejkendelse, der tager udgangspunkt i de gamle kendelser.
Bo foreslog, at man i stedet samler vejene i større klumper og laver ordning, hvor
kommunen så skal stå for administration og opkrævning af betaling fra grundejerne.
Torben redegjorde for, at denne ordning ikke kan lade sig gøre for, fordi der ikke kan
laves en fælles kendelse for veje, hvor nogle administreres efter landregler og andre efter
byregler.
Henrik forklarede, at det modellen heller ikke ville være lovlig, da kommunen på denne
måde kunne komme til at drive en form for bankvirksomhed.
Der var enighed om, at det ville være utopisk, at afholde flere store møder og tro på, at
samtlige grundejere ved en vej ville underskrive en aftale om vejlaug.

02

Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med at afholde vejsyn på de pågældende private
fællesveje efter behov. Ved det efterfølgende arbejde med udarbejdelse af ny vejkendelse,
vil den gamle kendelse blive brugt som udgangspunkt. Da disse veje administreres efter
landreglerne, vil kendelsen kunne danne grundlag for en ordning, der svarer til den gamle
Helsinge-model.
Meget ofte er de veje, der er ført tilbage til landreglerne, stamveje for et større net af
mindre veje, der administreres efter byreglerne. Grundejerne ved sidstnævnte veje vil
blive indkaldt til vejsyn, da de har været vejberettiget til stamvene og derfor har betalt
bidrag efter den gamle kendelse.
Ved indkaldelse til vejsyn vil forvaltningen opfordre grundejerne til at gå sammen og
oprette vejlaug. Henrik og Torben udfærdiger folder, der skal indeholde oplysning om
vejvedligeholdelse og fordele ved oprettelse af vejlaug. Denne og vejlaugsgruppens
forslag til standardvedtægter for vejlaug vedlægges indkaldelsen. Ved selve vejsynet vil
grundejerne ligeledes blive opfordret til at danne vejlaug.

