
Til vejlaug og 
grundejerforeninger 

Informationsmøde om serviceordninger på private fællesveje 

Rudersdal Kommune inviterer til informationsmøde om muligheden for at 

indgå aftaler om serviceordninger på private fællesveje. Ordningerne 

gælder aftaler vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renhol-

delse. 

Det sker af to omgange: 

• Mandag den 20. februar 2023 i Birkerød Idrætscenter (Glassa-

len).

• Torsdag den 23. februar 2023 på Kulturcenter Mariehøj (lokalet

Per Kirkeby)

Begge dage fra kl. 17-18.30. 

Her kan deltagerne bl.a. høre om den videre proces, tidshorisonten, og 

hvad der skal til for at komme i mål. 

På møderne ønsker kommunen at lodde interessen for at være med i 

den nye serviceordning. I den forbindelse skal det understreges, at kom-

munen kun indgår aftaler med selve vejlauget eller grundejerforeningen 

– ikke individuelt for de enkelte grundejere.

Kun på denne måde sikrer vi en bæredygtig model for samarbejdet – 

både ift. økonomi, administration og selve praktikken for ordningen. 

Derfor opfordrer vi også til, at det enten er formanden for det lokale 

vejlaug / den lokale grundejerforening, som tilmelder sig, eller en repræ-

sentant for vejen, hvis der ikke er et vejlaug eller en grundejerforening. 
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Kommunen beder alle interesserede vejlaug og grundejerforeninger om 

at sende deres foreløbige interessetilkendegivelser om deltagelse i ser-

viceordninger. 

 

Vi har brug for disse tilkendegivelser for at kunne vurdere graden af inte-

resse, når vi skal udarbejde udbudsmateriale. Interessetilkendegivel-

serne sendes til tom@rudersdal.dk. 

 

Meld dig til informationsmøde om serviceordninger 

 

Baggrund 

Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget en ny paragraf § 83 a i pri-

vatvejsloven. Den åbner for, at en kommunalbestyrelse kan indgå aftale 

med grundejerne langs en vejstrækning om, at kommunen udfører de 

vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaver, der skal udføres efter § 

79, stk. 1, for grundejernes regning. 

 

Rudersdal Kommune har således mulighed for at indgå aftaler med 

grundejere om at udføre vintervedligehold og renhold (fejning) på private 

fællesveje for grundejernes regning. Bestemmelsen kan kun anvendes 

på aftaler vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. 

 

Der kan således ikke indgås aftaler om vedligeholdelse af vejen som fx 

reparation af vejens belægninger og afvanding. 

 

Den hidtidige proces 

Klima- og Miljøudvalget drøftede den 4. maj 2022 de nye muligheder, 

som lovgivningen giver kommunerne. Udvalget besluttede at høre 

grundejerforeninger og vejlaug, før der blev taget endelig stilling til, om 

kommunen skal tilbyde grundejerne sådanne aftaler. 

 

I maj 2022 sendte kommunen høringsbrev til grundejerforeninger og 

vejlaug vedr. serviceordninger på private fællesveje. 

 

På baggrund af de tilbagemeldinger, vi fik, vedtog udvalget på sit møde 

17. august 2022, at kommunen vil tilbyde serviceordninger på private 

fællesveje fra vinteren 2023-24, jf. gældende lovgivning. 

 

Forudsætninger 

Inden kommunen kan tilbyde serviceordninger, skal en række forhold 

være på plads: 
  

https://formular.rudersdal.dk/content/ekstern/tilmelding-til-moede-om-serviceordninger
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• Der skal udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres udbud. 

• Der skal indhentes skriftlig accept fra interesserede grundejerfor-

eninger og vejlaug på baggrund af licitationspriser. 

• Der skal beregnes en fordelingsnøgle for de veje, der ønsker at 

indgå i en serviceaftale. 

 

Det bemærkes, at prisen for kommunens ordning ikke kendes før gen-

nemført udbud, og at kommunen efter den nye lov skal medregne udgif-

ter til administration af ordningen. 

 

Grundejernes forpligtelser 

Grundejere af ejendomme med vej-ret til en privat fællesvej har i hen-

hold til privatvejsloven ansvaret for at holde vejen i god og forsvarlig 

stand. 

 

Se folder om grundejerens forpligtelser på en privat fællesvej: 

 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2021/26/privat_fa-

ellesvej_dine_pligter_juni_2021.pdf  

 

Læs mere om forhold for grundejerne: 

 

https://www.rudersdal.dk/grundejer  

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vej og Park ved 

at skrive til tom@rudersdal.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Rudersdal Kommune 

Vej og Park 
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