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Skovvej og betalingen herfor. 
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Procedure og historik 

Stenløse Kommune meddeler i brev af 26. marts 1999 til de vejberettigede, at Teknik- og 
Miljøudvalget den 9. februar 1999 har besluttet at afholde vejsynsmøde om 
istandsættelsen af de private fællesveje Klokkekildevej og Skovvej. 

De vejberettigede indvarsles til at give møde den 17. april 1999 (høring). Der er vedlagt 
forslag til istandsættelsen. 

Stenløse Kommune sender i brev af 7. maj 1999 til de vejberettigede referat af Vejsynet, 
som er foretaget den 17. april 1999. Indsigelser og ændringsforslag kan fremsættes inden 
3 uger. 

Efter indsigelsesperiodens udløb vil der blive truffet afgørelse i sagen og kendelse 
fremsendt. 

Stenløse Kommune sender i brev af 14. juni 1999 til de vejberettigede Byrådets kendelse 
af 8. juni 1999 om istandsættelse af Klokkekildevej og Skovvej. 

Der er oplyst om klageadgang med en frist på 4 uger. 

 

--0-- 

 

Istandsættelse/vedligeholdelse/betaling herfor 

Jeg vil nu beskrive og dokumentere, hvem der skal betale for istandsættelse og 
vedligeholdelse af Klokkekildevej og Skovvej. Der er vedlagt byrådets kendelse af 8. juni 
1999, jf. brev af 14. juni 1999 fra Stenløse Kommune til de vejberettigede. Endvidere er 
der vedlagt byrådets kendelse af 4. oktober 1979 og faktura fra Stenløse Kommune til mig 
for istandsættelse af de private fællesveje Klokkekildevej og Skovvej. Allerede her vil jeg 
fremhæve, at der på fakturaen er anført, at lodsejernes andel på 65 % fordeles på 477 
parter. 

Det fremgår af de 2 kendelser, at ”den fremtidige vedligeholdelse forestås af kommunen”, 
og at de hermed forbundne udgifter fordeles i henhold til kendelsens partsfordeling. 
Kendelse af 8. juni 1999 har en lidt anden formulering, idet det anføres, at "den fremtidige 
vedligeholdelse sker ved Stenløse Kommunes foranstaltning". Indholdsmæssigt er der 
ingen forskel. 

I kendelse af 8. juni 1999 konstateres det først, at de private fællesveje Klokkekildevej og 
Skovvej er beliggende i landområde i Stenløse Kommune, jf. side 1, første afsnit. På side 
1, sidste afsnit anføres, hvordan partsfordelingen skal foretages, nemlig lodsejerne 65 %, 
daværende Stenløse Kommune, nu Egedal Kommune 25 % og daværende Statsskoven, 
nu Naturstyrelsen 10 %.  



Hver lodsejer bidrager med 1 part, dog børnehaver med 2 parter. Denne fordeling er 
godkendt af Trafikministeriet. I kendelsen på side 2, første afsnit anføres, at "fortegnelse 
over vejberettigede og bidragspligtige lodsejere opbevares sammen med kendelsens 
originaleksemplar". 

Efter foranstående redegørelse kan jeg konstatere, at Egedal Kommune står for 
istandsættelse/vedligeholdelse af Klokkekildevej og Skovvej, og at de vejberettigede og 
bidragspligtige skal betale herfor i overensstemmelse med partsfordelingen. Hver lodsejer 
skal betale for 1 part ud af 477 parter.  

Kommunen har mig bekendt aldrig opkrævet betaling for vejenes vedligeholdelse, men 
derimod selv afholdt udgifterne dertil. 

 

 

Egedal, den 18. december 2018 

 

 

Per Søhoel 


