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Grundejerforening 

 

Til Favrskov Kommune. 

Klage over fremsendte vejrapport                                                         Ulstrup 14.12.2016                                                                                                                                                      

Ifbm. Favrskov Kommunes fremsatte ønske om overdragelse af kommunale veje til private fællesveje, var vi i 

Hagenstrupparkens Grundejerforening uforstående over for den vejrapport vi modtog. 

Derfor igangsatte vi selv en uvildig undersøgelse af vores veje, med hjælp fra en uvildig part, derfor entrerede vi med 

Teknologisk Institut. (TI) 

Hagenstrupparkens Grundejerforening har nu modtaget den tilstandsvurdering som er udfærdiget at TI, den 

underbygger vores teori om, at den fra kommunen tilsendte rapport ikke passer overens med vores vejes virkelige 

tilstand. 

TI rapporten viser at der kun er 12 % restlevetid på vore veje og at de skal laves om helt fra bunden, ellers kan de 

ikke overdrages til beboerne ifølge vejlovens krav om minimum 25 % rest levetid ved overdragelse af kommunale 

veje til privat fællesveje. 

Ifølge vores vedtægter er Grundejerforeningen forpligtiget til at vedligeholde alle grønne fællesområder, da 

Grundejerforeningen står som ejer af samme, men vi kan ikke forpligtige os til at vedligeholde kommunens vej m.m. 

da kommunen fremover forsat står som ejer af de nævnte. 

I det tilfælde at kommunen stadig ønsker at overdrage vejene til Hagenstrupparkens Grundejere må vi anse dette for 

værende umuligt førend alle veje, fortove, kantsten, brønde og vejmarkeringer er ført op til en forsvarlig standard, 

som i denne henseende er en total omlægning og ikke blot et tyndt slidlag. 

Yderligere må vi henlede opmærksomheden på at Hagenstrupparken ligger oven på Ulstrups vandværks grundvands 

reservoir og indvindingsområde og derfor bør kommunen straks igangsætte denne tilbundsgående renovering af 

vore veje, da der ellers kan opstå en risiko for forurening fra de nedbrudte veje af byens grundvandsforsyning. 

Vi ser frem til at høre fra kommunen ift. ovenstående med forventning om enten en beslutning om ikke at overdrage 

Hagenstrupparkens veje til grundejerne, eller hvis der stadig holdes fast i denne beslutning at det så først kan ske når 

vejene er fuldstændig renoverede iht. gældende regler. 
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