Harmonisering af veje
Processen er igangsat februar 2017. Den forventes at vare i 20 år.

Der er i dag ca. 6000 strækninger af private fællesveje i Aarhus Kommune, hvor grundejerne selv står for
vinterbekæmpelse, fejning, rensning af rendestensbrønde og vedligeholdelse.

Der er ca. 900 tilsvarende vejstrækninger, der i dag er offentlige veje. Langt størstedelen af dem ville være
udlagt som private fællesveje, hvis de var udlagt efter 1970.

Projektet går ud på at gøre situationen ens for grundejerne ved samme slags veje. Omklassificering kan
være af boligveje og stamveje, det kan også være af veje i industrikvarterer eller veje i landzone.
Vejene er ikke af betydning for den offentlige færdsel.

4 årig proces beskrevet i Vejloven
Veje, der påtænkes omklassificeret offentliggøres på Kommunens hjemmeside
Tidligst 4 år efter offentliggørelsen og senest 6 år efter kan den endelige beslutning træffes.
Forinden skal en foreløbig tilstandsrapport, der belyser vejens tilstand i partshøring hos den
enkelte berørte grundejer i 8 uger ‐ sammen med beslutningen om at omklassificere den
pågældende vej. Vejen skal samlet set have mindst 25 % restlevetid ved overdragelsen.
Byrådet træffer den endelige beslutning om at omklassificere den pågældende vej.
Beslutningen kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål. Indholdet af
tilstandsrapporten kan kommenteres i høringsperioden.
Aarhus Kommune står for at tinglyse vejret på vejen.

Aarhus Kommunes supplement til proces:
• Den enkelte berørte grundejer modtager et orienteringsbrev
med henvisning til hjemmesiden
www.aarhus.dk/harmoniseringafveje
• Aarhus Kommune opfordrer grundejeren til at tale med sine
naboer om at danne et vejlav – der kan findes brugbare
oplysninger på hjemmesiden.
• Skal vejen istandsættes inden overdragelsen, får de berørte
grundejere mulighed for at få indflydelse på istandsættelsen af
vejen og der afholdes et orienteringsmøde, hvis grundejerne og
projektlederen skønner det nødvendigt.
• Skal vejen overdrages som den er fordi den er istandsat for nylig,
vil tilstandsrapporten vise, hvad der evt. skal forbedres.
• Aarhus Kommune har til hensigt at overdrage vejene i god stand

Vejlav – og hvem vil være med?
• Det er frivilligt at indgå i et vejlav.
• Når et vejlav er dannet, kan medlemspligt tinglyses
på ejendommen og herefter fungerer vejlavet på
samme måde som en grundejerforening med
medlemspligt krævet i en lokalplan.
• Hvis den samme servitut f. eks. medlemspligt til et
vejlav tinglyses på flere ejendomme, betales kun en
tinglysningsafgift pt. 1660 kr.

