VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER

• Private fællesveje med en vedligeholdelseskontrakt med
kommunen, som er 52 km
• Private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt med
kommunen, som er 43 km

Dias nr. 1

17-10-2017

Dias nr. 2

17-10-2017

•

Serviceaftaler vedr. vinterbekæmpelse af private fællesveje. Hvad sker der
fremover?( Jf. pkt. 18 Teknik- og miljøudvalgets møde d. 16. august 2017).
Svar: Afventer KL kommentar om Ankestyrelsen udkast til afgørelse i sagen om serviceaftale vedr.
vinterbekæmpelse m.v. og derefter vil sagen politisk behandles.

Dias nr. 3

17-10-2017

Serviceaftaler vedr. vedligeholdelse af private fællesveje. Fra LTKs
hjemmeside "Kommunen tegner pt. ikke nye vedligeholdelsesaftaler".
Hvorfor gælder denne klausul og vil den ophøre?
Svar: Lyngby-Taarbæk Kommune indgår pt. ikke kontrakter med nye veje, efter
den gamle ordning. Nye vedligeholdelsesaftaler skal indgås efter den gældende
lovgivning.
Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke administrere flere forskellige
aftalegrundlag, eller overholder lighedsprincippet, hvis der findes mere end en
slags aftale.
Skal der indgås aftaler efter gældende lovgivning skal samtlige eksisterende
aftaler opsiges først.

Dias nr. 4

17-10-2017

Vedligeholdelse af veje og fortove i LTK. Der er stigende kritik af manglende
vedligehold. Hvad vil der ske fremover, er der en plan for genoprettelse?
Svar:
• Årlig besigtigelse af fællesveje marts/april måned, vejbelægning, fortove og kantsten
med deltagelse af grundejerforeninger i form af indsendte vejsyn grundejerforeningerne
selv udfører
• Prioritering af tiltag inden for rammen for de samlede indbetalte vedligeholdelsesaftaler
ultimo april
• Inden for rammeaftale med kommunens entreprenør bestilles arbejdet til
gennemførelse hen over sommer og efterår
• Juni måned: oplysninger om, hvilke veje bliver omfattet lægges på hjemmeside
• Løbende hen over gennemførelsen kommunikation med grundejerforeningsformænd
men henblik på kommunikation lokalt
• Alle midler i puljen anvendes samme år.
• Registrering at tilstande efter vejbesigtigelse indgår i næste års planlægning
Linket til liste planlagte arbejde på privat fællesveje:
http://www.ltk.dk/overfladebehandling-af-private-faellesveje-i-2017
Linket til besigtigelsesnotat:
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CAE/CSL/vejbesigtigelsesr
apport_2017_3_1.pdf
Dias nr. 5

17-10-2017

Private fællesveje med en vedligeholdelseskontrakt
med kommunen
Vedligeholdelseskontrakten indeholder følgende punkter:
•

Reparation af huller, revner, ujævnheder og andre defekter i kørebanen, når kommunen vurderer,
at det er nødvendigt.

•

Etablering af ny overfladebehandling på kørebaner, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

•

Reparation af defekte rendestensbrønde med tilhørende riste og stikledninger til hovedledningen

•

Reparation/udskiftning af defekte kantsten.

•

Reparation/udskiftning af defekt fortovsbelægning. Knækkede fliser udskiftes kun, såfremt
kommunen vurderer, at de udgør en fare for den gående færdsel.

•

Vedligeholdelse og udskiftning af defekte færdselstavler og gadenavneskilte.

•

Vedligeholdelse af defekt afmærkning på kørebanen.

Dias nr. 6

17-10-2017

Private fællesveje med en vedligeholdelseskontrakt
med kommunen
Vedligeholdelseskontrakten omfatter ikke følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedligeholdelse af bump, forsætninger og andre færdselsregulerende foranstaltninger med
tilhørende skiltning og afmærkning samt vejudstyr, træer og beplantning.
Vedligeholdelse af overkørsler.
Vedligeholdelse af grusstier.
Vinterbekæmpelse.
Renholdelse herunder fjernelse af græs og ukrudt på fortove og stier.
Vedligeholdelse af beplantning.
Ren- og vedligeholdelse af grønne områder - herunder klipning af græsarealer.
Ren- og vedligeholdelse af hovedkloakker og ejendommenes kloakstikledninger.
Renholdelse af rendestensbrønde og fejning af rendestene.
Ren- og vedligeholdelse af alle former for forsyningsledninger.
Selvforskyldte skader på vej- og fortovsareal, ved bl.a. nedrivning af huse og nybyggeri.

Dias nr. 7

17-10-2017

Private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt med
kommunen

•

Grundejerne har ikke indgået vedligeholdelseskontrakt med kommunen, påhviler det
de vejberettigede af de til vejen grænsende ejendomme at vedligeholde og reparere
vejen.

•

Grundejerne vil modtage en direkte meddelelse med påbud om at istandsætte vejen
fra kommunens vejmyndighed i Center for Miljø og Plan, når vejen udgør en fare for
trafikken.

Dias nr. 8

17-10-2017

