Rudersdal Kommune
Teknik og Miljø, DRIFT
5. oktober 2018
Sagsnr.: <Sagsnr>

<Vejnavn>
Serviceordning for vejvedligeholdelse.

Der indgås aftale mellem grundejerforening/vejlaug/samtlige tilsluttede
grundejere og Rudersdal kommune, Teknik og Miljø, DRIFT om at udføre vedligehold
på den private fællesvej <Vejnavn> fra den 1. januar 2019.
Serviceordningens arbejder omfatter:
 Reparation af slaghuller på asfalterede vejarealer
 Fejning langs kantsten på veje med asfalt eller flisebelægning
 Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten mod vej
Serviceniveau
 Slaghuller lappes en gang om året efter 1. april
 Fejning udføres med feje/suge maskine ca. 5 gange om året indenfor perioden
april til november
 Ukrudtsbekæmpelse sker ved brænding ca. 5 gange om året indenfor perioden
april til oktober
Ansvar
At Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT udfører vedligehold og renhold
fritager ikke den enkelte grundejer for grundejerforpligtigelsen i henhold til
bestemmelserne i bl.a. §§ 44 og 82 i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.
Forbehold
Indsatsen vil ikke forhindre nedslidning af vejbelægning. Rudersdal Kommune,
Teknik og Miljø, DRIFT vurderer derfor løbende vejens stand og om der er behov for
hovedistandsættelse (herunder fornyelse af slidlag, opretning af lunker, omsætning af
kantsten). Denne type af arbejder skal udføres i henhold til privatvejslovens
bestemmelser.
For at arbejdet kan udføres så effektivt som muligt, må der ikke være placeret
genstande på vejarealet, herunder containere, affaldsstativer, sten eller lignende
ligesom beplantning skal være beskåret således at fritrumsprofil for vejareal
overholdes.
Parkerede biler langs vejen kan medføre at fejning og ukrudtsbekæmpelse ikke kan
udføres på hele strækningen.

Økonomi
Hver ejendom der er tilsluttet serviceordningen betaler en hel andel. Har en ejendom
facade ud til flere private fællesveje (hjørneejendom) i samme serviceordning,
betales kun én andel.
Prisen for at være tilsluttet i serviceordningen for vejvedligeholdelse er <Årspris> kr.
inkl. moms pr parcel pr år i <Årstal> . Beløbet reguleres en gang om året i
forbindelse med den politiske vedtagelse af budgettet. Beløbet opkræves over
ejendomsskattebilletten.
Opsigelse
Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af grundejerforeningen/vejlauget eller et
almindeligt flertal af de tilsluttede ejendomme på veje uden grundejerforening/vejlaug
eller af Rudersdal Kommune.
Opsigelse skal ske skriftligt og senest den 1. juli med ikrafttræden førstkommende 1.
januar. Opsigelsen fremsendes på e-mailadressen: drift@rudersdal.dk
Såfremt du ønsker at aflevere opsigelsen fysisk som brev, skal kuverten mærkes
Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, ”Drift – serviceordning”. Du kan aflevere
brevet på rådhuset eller sende det til Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, Drift,
Blokken 48, 3460 Birkerød. Afleveringsfristen for fysisk post er ligeledes den 1.juli
med ikrafttræden førstkommende 1. januar.
Når opsigelse sker via grundejerforening/vejlaug skal der foreligge dokumentation for
beslutningen.
Ejerskifte
På veje uden grundejerforening/vejlaug, skal et ejerskifte på veje i ordningen
meddeles til drift@rudersdal.dk. Ønsker den nye grundejer ikke at tilgå ordningen vil
aftalen for alle ejendomme i sin helhed blive opsagt.
Kontakt
Spørgsmål til den udførte vejvedligeholdelse kan rettes til Rudersdal Kommune,
Teknik og Miljø, Drift, Blokken 48, 3460 Birkerød på e-mail: drift@rudersdal.dk
Ændring af kontaktperson, ejerskifte og e-mail adresse meddeles løbende til
drift@rudersdal.dk med angivelse af vejnavn og journalnummer.
I øvrigt:
Øvrige oplysninger kan søges på kommunens hjemmeside for serviceordningen:
https://www.rudersdal.dk/infosider/serviceordning-private-faellesveje
Jf. afsnit ’Regler og rettigheder’, hvor man finder regulativ for renhold samt
henvisning til Lov om private fællesveje mm.
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