By- og Miliøforvaltningen
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Driftsoverenskomst for Hannedal Veiforening
private fællesDet kan meddeles, at kommunen indgår driftsaftale med de til ovennævnte
d'
dateret
tilmelding'
ve1 grænsende ejendomme. Efter behandling af den modtagne
ejenberørte
de
fra mere end 213 af
31 .05.2007, kunne det konstateres, at der vår accept
domme.

fortsætter uden
Aftalen er trådt i kraft med tilbagevirkende kraft fra d. 01.04.2007, og den
parter er 6
for
begge
særlig accept ind til den opsigei af en af parterne. Opsigelsesfristen
tilligeledes
kræver
side
måneder til et årsskifte. En eientuel opsigelse fra grundejernes
slutning fra mindst 213 af de berørte ejendomme'
Aftalens omfang er beskrevet på det vedlagte bilag benævnt Aftale om driftsoverensdå.
komst for privåt fæltesvej i det tidligere h-usstandsomdelte brev i februar måned
For god ordens skyld vedlægges aftalen igen'

af ejenopkrævning af betaling for den indgåede aftale sker sammen med opkrævning
forfalder til betadomsskat o-g forbrugsåtgin"r. Betalingen opkræves helårligt forud, og.den
opkrævling lighed ried de åvrigå skatter og forbrugsafgiftgr. Der udsendes ikke særskilt
af
opkrævningen
med
sammen
sted
tinoe
vit
ni;g tår perioden i å007. opxr*uniåg for z6ol
betaling for 2008.
Denne meddelelses indhold bedes venligst videreformidlet til vejens øvrige ejendomme'
Eventuel henvendelse kan rettes til ingeniør Keld serup på tlf. nr. 39 57 58 61.

Med venlig hilsen
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GLADSAXE KOMMUNE
By- og Miljøforvaltningen
Den 30.10.2006
TMFICH

Aftale om driftsoverenskomst for privat fællesvej
Baqgrund
Gladsaxe Kommune opsagde 22.12.2004 eksisterende aftaler om kommunal vedligeholdelse
af en række private fællesveje ( Private fællesveje med driftsoverenskomst ) således at alle
aftaler udløb ved udgangen af juni 2005. Nogle private fællesveje valgte ikke at indgå en ny
aftale, og dermed overgik vejens drift til grundejerne.
Endvidere er der en række private fællesveje, der på grund af mangler enten ved opbygningen eller vedligeholdelsestilstanden, ikke havde en vedligeholdelsesaftale.
Hvem kan få en ny aftale
En ny aftale tilbydes alle der har været omfattet af den gamle aftale, og som i 2005 ikke indgik
en ny aftale. Endvidere tilbydes aftalen private fællesveje, der tidligere ikke kunne indgå en
aftale på grund af mangler enten ved opbygningen eller vedligeholdelsestilstanden.

Aftalen omfatter
Renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af kørebaner, vedligeholdelse af skiltning og
afmærkning, vejbelysning samt renholdelse af vejafvandingsbrønde ved oprensning af sandfang.
Aftalen omfatter ikke
Fornyelse og reparationer af kørebanebelægning, fortovsbelægninger, vejafvandingsanlæg og
andre konstruktioner på vejarealet. Skader, der påføres vejens konstruktioner af trafikanter og
ved anden særlig brug af vejarealet.
Kvalitet oq omfanq
Arbejderne vil blive besluttet og prioriteret af kommunen på linje med de prioriteringer, der
foretages for tilsvarende kommunale veje. Der vil ikke i forbindelse med driftsoverenskomsterne blive indgået aftaler om bestemte renholdelses- eller vedligeholdelsesfrekvenser. Det bemærkes, at kommunal snerydning på blinde vejstrækninger har lav prioritet.
Betaling
Det årlige grundejerbidrag for en parcel vil i 2007 udgøre 437,50 kr. inklusiv moms. Beløbet vil
blive opkrævet sammen med ejendomsskatten. Der indrømmes halvt bidrag til parceller, der
har facader til såvel privat fællesvej som offentlig kommunevej. Grundejerbidraget indeksreguleres årligt.

lndgåelse af aftale
lndgåelse af aftale forudsætter at mindst 213 del af grundejerne ved en urafstemning på den
private fællesvej tilslutter sig. Dette skal dokumenteres i form af underskriftslister.
Privatvejsloven påbyder, at mindst 213 af de til vejen grænsende parceller skal tilslutte sig
ordningen for at det er muligt for kommunen at pålægge de øvrige parceller en aftale.
Ophævelse af aftale
Aftalen kan af begge parter opsiges med et halvt års varsel til et årsskifte. Ved opsigelse gælder for grundejerne de samme afstemningsregler som for indgåelse af aftale.
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