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Fraværende
Punkt 1

Godkendelse af dagsorden

Referat

Bjarne Frølund beder om, at det af dagsordenen fremgår hvilke igangværende
opgaver gruppen har, konkret:
•
•

Punkt 2

Vejsyn, administrativ forretningsgang og manual til brug for grundejerne
Overdragelse af belysning på private fællesveje

Harmonisering vedrørende nedklassificering af offentlige veje til private
fællesveje
På sidste møde blev det aftalt, at administrationen forbereder eksempler med
henblik på at kunne drøfte kriterier for hvornår veje skal være offentlige veje eller
private fællesveje.
Der lægges op til, med afsæt i konkrete eksempler at drøfte forskellige kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referat

Lighedshensyn
Lukket vej i beboelsesområde
Lukket område med beboelse
Blind vej
Sommerhusområde
Landzone
Byzone
Trafikmængde
Offentlige institutioner
Grusvej
Stamvej

Drøftet. Administrationen arbejder videre med emnet frem mod udarbejdelse af en
egentlig strategi, politik og praksis for harmonisering. Der er ikke umiddelbar
tidsfrist, men sagen genoptages i Vej- og belysningsgruppen når administrationen

har udarbejdet et egentligt oplæg.
Punkt 3

Parkeringsforholdene i Tisvildeleje
Landliggersammenslutningen beder om at få punktet på dagsordenen. På sidste
møde drøftedes emnet. Referat fra mødet gengives her:
”Peder Andersen bragte, på vegne af Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn,
spørgsmålet om udformning af parkeringsløsningen i Tisvilde Hovedgade på bane.
Jan Levring fra administrationen orienterede om projektet og processen bag, samt
om de vejtekniske forhold.
Drøftet. Jan Levring oplyste, at projektet skal evalueres på et eller andet tidspunkt,
hvilket formentlig skal ske i 2014.”

Referat

Peder Andersen forespørger til hvordan projektet er startet. Jan Levring oplyste, at
der ikke kan gives et præcist billede af hvordan sagen er startet, da det er en
problemstilling der har været arbejdet med i adskillige år.
Problemstillingen blev aktualiseret efter kommunesammenlægning, bl.a. på
baggrund af henvendelser fra Movia, der oplevede at forholdene medførte
problemer for busdriften. Tilsvarende problemer har været kendt i forhold til
redningsberedskabet og den almindelige fremkommelighed.
Emnerne og den videre løsning vil blive drøftet med Teknisk Udvalg på baggrund
af den evaluering der skal foretages i løbet af 2014. Samarbejdsparterne fra
projektets gennemførelse inddrages.

Punkt 4

Arbejdsgruppe vedr. vedligeholdelse af private fællesveje
På sidste møde besluttede gruppen at Lis Jensen og Peder Andersen indgå i en
arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde en manual for grundejerne i
sommerhusområder uden vejlaug eller grundejerforening.
Administrationen har lovet at indkalde til første arbejdsmøde, som formentlig
bliver torsdag den 20. eller fredag den 21. februar 2014.

Referat

Mødet afholdes fredag den 21. februar 2014 kl. 12.

Punkt 5

Orientering fra administrationen
Punktet benyttes til orientering om relevante emner.
•

Overdragelse af belysning på de private fællesveje.

Referat

Drøftet.

Punkt 6

Orientering fra paraplyorganisationerne

Punktet benyttes til orientering om relevante emner.
Referat

-

Punkt 7

Eventuelt
Næste møde

Referat

Torsdag den 15. maj 2014 kl. 15-16.30 i lokale 401.

