Til de vejberettigede grundejere

Endelig afgørelse: Tilladelse til at nedlægge del af
privat fællesvej, Oddervej 80 - 98, beliggende på
ejendommen matr. nr. 1a Vestermølle, Fruering
Skanderborg Kommune har modtaget en række bemærkninger og
indsigelser til det tidligere fremsendte 2. udkast til afgørelse om at
nedlægge en del af Oddervej.

Dato
3. september 2021
Sagsnr.: 05.02.04-G01-2-19
Din reference
Lars Peter Larsen
Tlf.: 87947764

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til at ændre
Vejmyndighedens afgørelse.
Vi træffer derfor endelig afgørelse.

Afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej
Skanderborg Kommune meddeler hermed, i medfør af
privatvejslovens § 12, stk. 1, jf. §§ 72-78, tilladelse til at nedlægge
den ansøgte del af vejarealet beliggende på matr.nr. 1a
Vestermølle, Fruering.
Strækningen der nedlægges som privat fællesvej er vist på næste
side.
Vejen må først lukkes med bilspærre eller lignende, når der er
etableret sekundær adgangsvej og vendeforhold til renovation mv.
Udgifterne til sagens behandling og berigtigelse af matriklen
afholdes af grundejer, Skanderborg Kommune.

Teknik og Miljø
Vej og Trafik - Anlægsarbejder
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

Areal der nedlægges som privat fællesvej, og spærres for motoriseret færdsel
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Begrundelse
Baggrunden for ønsket om at nedlægge en del af Oddervej igennem ejendommen Vestermølle
er at understøtte ejendommens primære anvendelse som en kultur- og fritidsinstitution.
Særligt udnyttelsen og brugen af gårdspladsen til arrangementer og aktiviteter vil forbedres
markant ved at vejen nedlægges og det dermed vil være muligt at disponere over det tidligere
vejareal til at understøtte den nuværende anvendelse på og omkring gårdspladsen.
Såfremt vejen nedlægges bliver det muligt at afspærre og lukke hele gårdspladsen i forbindelse
med arrangementer og lign, ligesom det medfører større tryghed og sikkerhed for brugere og
gæster af ejendommen, når der ikke skal tages hensyn til eventuel uhensigtsmæssig
gennemkørende trafik.
Vejen tiltænkes lukket med bom/bilspærre. Der etableres vendeplads til renovationsbil og
etableres forbedret adgang ved den private fællesvejs tilslutning til Oddervej mod øst, for at
sikre tilstrækkelig adgang for de øvrige vejberettigede på den resterende del af vejen.
Skanderborg Kommune vurderer derfor, at det ansøgte vil forbedre anvendelsesmuligheder af
ejendommen, og at det ikke vil have en negativ påvirkning på trafikafviklingen i området. Der
vil heller ikke være ejendomme, der fraskæres adgangen til offentlig vej.

Bemærkninger til høringssvar
Der stilles i høringssvar spørgsmålstegn ved baggrunden for lukningen og grundejers motiv
herfor.
-

Som myndighed skal vi ikke kvalificere grundejers ønske. Det er ikke ualmindeligt at
lukningssager har baggrund i et ønske om at fredeliggøre en gårdsplads på
landbrugsejendomme. I denne sag er det vejmyndighedens vurdering at gårdspladsen
benyttes af flere (især bløde) trafikanter end en tilsvarende gårdsplads, på en ejendom
der udelukkende benyttes til landbrugsdrift, hvorfor et ønske om fredeliggørelse
vurderes at være et tilstrækkeligt grundlag.
Vi skal som myndighed vurdere på de nuværende forhold. Vi kan ikke afvise en sag på
baggrund af en grundejers mulige fremtidige dispositioner, eller følgevirkninger der
ikke har grundlag i trafiksikkerhed, eller vejtekniske forhold.

Det kommenteres at der lejlighedsvist kommer større køretøjer, end de renovationsvogne
vendeplads og ny adgang dimensioneres efter, hvilket opfattes problematisk.
-

Dimensioneringen på vendeplads og adgang er tilrettet efter de køretøjer der oftest
kommer til ejendommene. Det er stadig muligt for større køretøjer at vende på
vendepladsen, om end det muligvis ikke kan gøres i en 3- punktsvending.
Den nuværende adgang til Oddervej lukkes ikke, hvorfor der med den ny tilslutning
opstår en vigemulighed langs den eksisterende tilslutning. Der er derfor, efter vores
vurdering, ikke grundlag til at forvente at nedlæggelsen medfører risiko for bakkende
biler ud på Oddervej.

Spørgsmål om vejret
-

Hele vejstykket Oddervej 80-98, hvoraf en del nedlægges med denne afgørelse, er den
tidligere offentlige vej/hovedfærdselsåre på strækningen, indtil den nuværende
Oddervej blev etableret. Offentlige veje er åben for alle og der bliver ikke nødvendigvis
tinglyst særskilte vejrettigheder ved omlægning, eller nedklassificering. De
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tilgrænsende ejendomme bibeholder deres ret til færdsel på den nedklassificerede vej.
Det er således myndighedens vurdering at der foreligger en færdselsret over det
østgående vejstykke, upåagtet at denne ikke er fundet tinglyst.
Udsnit af gamle matrikelkort (Kilde: Geodatastyrelsen) der viser oprindeligt hovedvejsforløb
År 1863 - 1890
År 1890 - 1924
År 1924 - 1990

Lokalplandispensationens lovlighed
-

-

Den givne dispensation er givet efter de gældende regler i Planloven og anses for vores
vedkommende som værende lovligt meddelt. Hvis der er tvivl om dispensationens
lovlighed henviser vi til vores byggesagsafdeling, der har myndighedsrollen i
forbindelse med lokalplan-dispensationer.
Det bemærkes dog, at vejen ikke er nævnt i lokalplanens formålsbestemmelser. Det er
stiforbindelse, derimod. Denne opretholdes med denne afgørelse, idet der kun spærres
for større motoriserede køretøjer.

Færdselsregulerende foranstaltninger
-

Der henvises til at vejmyndigheden er berettiget til at tage stilling til
færdselsregulerende foranstaltninger efter privatvejslovens § 57. Dette er korrekt, i det
omfang den omhandlende vej er beliggende i byzone. Det vejstykke der er ansøgt
nedlagt er beliggende i landzone, hvorfor reglerne om færdselsregulerende
foranstaltninger ikke kommer i betragtning.
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Regler
Efter privatvejslovens1 § 12, stk. 1, må private fællesveje, der er taget i brug, ikke nedlægges
uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lovens §§ 72-78.
Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 72, stk. 1, tage stilling til, om en privat fællesvej skal
nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse anmoder kommunen om det.
Vejen skal efter lovens § 72, stk. 2, helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis vejen
efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke
samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom
med vejret til vejen.
Når kommunalbestyrelsen vurderer, at en påtænkt beslutning om nedlæggelse af en
vejstrækning kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberettigede grundejere, skal
kommunalbestyrelsen efter lovens § 74, stk. 1 og 2, meddele den påtænkte beslutning til de
berørte grundejere med en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser og
ændringsforslag.
Meddelelserne skal indeholde oplysning om indholdet af § 72, stk. 2, og § 75. Derudover skal
meddelelserne, når det ikke er kommunen, der har rejst spørgsmålet om nedlæggelse,
indeholde oplysning om indholdet af § 76.
Det fremgår af § 75, at hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse fra en grundejer med
vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at
kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndighederne.
Grundejeren skal fremsætte kravet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den
pågældende.
Efter privatvejslovens § 76, stk. 1, kan kommunen, når den ikke selv har rejst spørgsmålet om
vejens nedlæggelse, fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering
i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i
nedlæggelsen.
Når kommunen ikke har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, og sagen indbringes for
taksationsmyndighederne, skal taksationsmyndighederne efter § 76, stk. 2, fordele de udgifter
ved taksationsforretningerne, som kommunen normalt skal afholde. Udgifterne kan både
pålægges de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Kommunen påtænker at
afholde udgifterne til nedlæggelsen af vejen.

1

Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015
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Mulighed for at påklage den endelige afgørelse
Denne afgørelse kan påklages. Afhængigt af, hvilke forhold der klages over, skal klagen rettes
til forskellige instanser
Klage over retlige forhold.
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt
linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder –
Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om
afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget
ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i
Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.
Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.
Klage over vurdering af vigtighedskriteriet
Det er ligeledes muligt senest 4 uger efter du har modtaget dette brev at bede kommunen
forelægge sagen for Taksationskommissionen.
Taksationskommissionen skal ved sin behandling af sagen alene skal tage stilling til om
hvorvidt vejen kan nedlægges eller skal opretholdes på baggrund af vigtighedskriteriet i
privatvejslovens § 72 stk. 2.

Med venlig hilsen
Lars Peter Larsen
Skanderborg Kommune
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter
vores databeskyttelsesrådgiver.
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