
2017

2020

2021

2021-2023

2020 - 2021

Hvad kommer der til at ske, og hvorfor er et vejlav en god idé?

Hvad indebærer det, at vejen bliver privat fællesvej?
Som grundejer får du ansvar for en række opgaver, når vejen 

banen, kantsten, fortove, rendestensbrønde/-riste, grøfter osv.
Ansvaret betyder, at grundejerne eksempelvis skal: 

Vedligeholde kørebanen, lappe huller og sørge for ny asfalt.

Vedligeholde fortove, skifte knækkede fliser og omlægge 
fortove/kantsten.

Tømme rendestensbrønde og feje kantsten.

Feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller andre 
overfladebehandlede færdselsarealer.

r, rendesten, 
nedløbsriste og rør rene, så vandet kan løbe igennem.

Rydde sne og salte/gruse veje og fortove. Husk også 
at rydde sne ved brandhaner og andre installationer.

Beskære træer og hække, så de ikke generer fodgængere 
og bilister 

Principiel tidsplan for processen - 

af veje, der 
påtænkes 

omklassificeret

Foreløbige 
tilstandsrapporter 

udarbejdes

Endelig 
tilstandsrapport 
udarbejdes og 

endelig 
beslutning

Partshøring: 
De berørte har 8 

uger til at indsende 
kommentarer til 

foreløbig tilstands-
rapport og påtænkt 

beslutning

Beslutningen og 
den endelige tilstands-

og meddeles grundejer-
ne, som herefter har 

ansvaret for vejen

Aarhus Kommune har igangsat en harmonisering af serviceniveauet på veje-
ne i kommunen. Det betyder, at cirka 900 vejstrækninger skal omklassifice-

r.

Når din vej bliver privat fællesvej

Aarhus KommuneTeknik og Miljø



Hvad koster det?
Den dyreste post er at vedligeholde kørebanen. I de første 
år vil der sikkert ikke være nogen udgift til det, da vejen 
vil have en restlevetid på mindst 25 %, når I får den over-
draget af kommunen. Afhængigt af vejens belastning er 
levetiden på et slidlag mellem 25 og 30 år 

Hvorfor oprette vejlav?
For den enkelte grundejer kan det være svært at overskue 
opgaven med at vedligeholde vejen. Derfor opfordrer 
Aarhus Kommune grundejere på private fællesveje til at 
danne et vejlav eller en grundejerforening. På den måde 
går du sammen med andre grundejere, måske fra flere for-
skellige veje, så I er fælles om opgaven. Derved kan I opnå 
stordriftsfordele på vejvedligeholdelse.

Et vejlav skal overholde den almindelige foreningsret, 
have vedtægter og en årlig generalforsamling. I kommer 
i gang ved at indkalde til en stiftende generalforsamling, 
hvor I i fællesskab formulerer nogle vedtægter, der fast-
sætter, hvad der gælder i jeres vejlav. På www.aarhus.dk/
harmoniseringafveje kan I finde nogle standardvedtægter.

Det er frivilligt, om du vil være medlem af et vejlav (med 
mindre der står noget andet i et skøde eller lokalplan). 
Hvis en grundejer ikke vil være medlem, og vejen skal 
sættes i stand, kan kommunen i visse tilfælde stå for at få 
arbejdet udført og fordele udgifterne med administrations-
gebyr.

Mere information
Du kan finde mere 
information om 
vejlav og omklas-
sificering på 

På hjemmesiden 
kan du også få et 
overblik over vigti-
ge datoer i proces-
sen i en principiel 
tidsplan. Har I 
yderligere spørgs-
mål, er I velkom-
ne til at sende en 
e-mail til:

 www.aarhus.dk/harmoniseringafveje. 

mtm-harmonisering@aarhus.dk


