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Pressemeddelelse 

Politisk aftale om omklassificering af veje i Favrskov Kommune 

 

Borgmesteren, gruppeformændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget har 

besluttet at stoppe arbejdet med nedklassificering af 79 km offentlige veje til private 

fællesveje.  

 

Dermed annulleres byrådsbeslutningen fra 29. januar 2013 om nedklassificeringen.  

 

Sagen bliver behandlet i Byrådet 28. marts 2017. 

 

Bag den politiske aftale står: 

 

Nils Borring, borgmester (A), 30 30 82 24 

Kurt Andreassen, formand for Teknik- og Miljøudvalget (V), 23 71 25 39 

Niels Flade Nielsen, gruppeformand (A), 24 85 46 19 

Flemming Nørgaard, gruppeformand (V), 25 58 32 77 

Niels Kallehave, gruppeformand (O), 28 49 55 71 

Bjarne Andersen, gruppeformand (F), 25 66 23 53 

Lars Storgaard, gruppeformand (C), 40 25 83 20 

Peder Meyhoff, gruppeformand (Ø), 86 91 14 15 

Dan Jensen, gruppeformand (uden for partierne), 24 84 52 50   

 

 

(Se den politiske aftale på side 2) 
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Politisk aftale om omklassificering af veje i Favrskov Kommune 

 

Borgmesteren, gruppeformændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget har 9. 

januar 2017, 25. januar 2017 og 22. februar 2017 drøftet den igangværende 

nedklassificering af 79 km offentlige veje til private fællesveje i Favrskov Kommune.  

 

Der er enighed om, at nedklassificeringen har vist sig at være mere kompliceret end 

forventet – bl.a. forårsaget af en række lovgivningsmæssige ændringer siden 

processen blev igangsat i 2010/2011. 

 

Endvidere er der lyttet til kritikken fra borgerne, og det vurderes, at sagen har skabt så 

meget usikkerhed, at det er nødvendigt at få afsluttet nedklassificeringen. 

 

På den baggrund er der enighed om at annullere den tidligere byrådsbeslutning af 29. 

januar 2013 om den igangværende nedklassificering, og borgmesteren, gruppe-

formændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget har derfor bedt forvaltningen 

om at fremsætte et beslutningsforslag herom på byrådsmødet i marts 2017. Det 

betyder, at de 79 km offentlige veje fremadrettet indgår i den almindelige 

vedligeholdelsesplan. 

 

I medfør af ovenstående er der enighed om, at den indarbejdede besparelse på 

800.000 kr. i budget 2017 og den årlige besparelse på 1,6 mio. kr. fra og med budget 

2018 bortfalder, og at det afsatte anlægsbeløb på i alt 7 mio. kr. i budget 2016 og 2017 

til opgradering af vejene tilbageføres til kassen. 

 

I den forbindelse skal forvaltningen fremlægge forslag til en udbygget kommunal 

serviceordning for de allerede eksisterende private fællesveje (uden på nuværende 

tidspunkt at ændre på klassificeringen af vejene). En udbygget serviceordning skal 

forlænge den nuværende rådgiverfunktion, så denne fremadrettet understøtter adgang 

til fællesudbud, lånemuligheder, stordriftsfordele m.v.  

 

Det bemærkes, at der jf. Byrådets beslutning 26. juni 2012 er anvendt i alt 4 mio. kr. i 

perioden 2012-16 til istandsættelse af vejene som led i forberedelsen af 

overdragelsen.  

 

Desuden er der enighed om at drøfte, om kommunens borgere kan stilles mere lige, 

end tilfældet er i dag, hvor nogle borgere selv afholder udgifterne til vedligehold af 

vejene i deres respektive boligområder, mens andre borgere bor på veje, som 

vedligeholdes af Favrskov Kommune.   

 

 Borgmesteren, gruppeformændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget er 

præsenteret for de overordnede juridiske vilkår og rammer, som forventes at være 

gældende for en evt. opklassificering af de nuværende private fællesveje. På den 

baggrund vurderes det, at også dette arbejde vil være omfattende og kendetegnet af 

en lang række udfordringer og usikkerheder, som ønskes afklaret, inden der foretages 

videre drøftelser og efterfølgende politiske beslutninger.       

 

På den baggrund er der enighed om, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til 



 

politisk drøftelse. Oplægget skal bl.a. indeholde en undersøgelse samt en juridisk og 

økonomisk vurdering af følgende mulige løsningsforslag: 

  

 En hel eller delvis opklassificering af de ca. 278 km eksisterende private 

fællesveje, så disse veje fremover ejes og vedligeholdes af kommunen.   

 En hel eller delvis kommunal overtagelse af vedligeholdelsen af de ca. 278 km 

eksisterende private fællesveje, (uden at ændre på klassificeringen af vejene). 

 

Der er enighed om, at arbejdet først skal igangsættes, når der er klarhed over det 

kommende lovgrundlag. Det forventes, at transportministeren fremsætter et lovforslag i 

denne folketingssamling. Herefter vil udmøntningen af loven ske i vejledninger og 

bekendtgørelser.  

 

På den baggrund er der enighed om at genoptage drøftelserne, når der er klarhed over 

det kommende lovgrundlag, og forvaltningen på denne baggrund har haft tid til at 

gennemføre den nævnte undersøgelse og vurdere de nævnte løsningsmodeller.  

 

 

Aftale indgået 2. marts 2017 

 

Nils Borring, borgmester (A) 

Kurt Andreassen, formand for Teknik- og Miljøudvalget (V) 

Niels Flade Nielsen, gruppeformand (A)  

Flemming Nørgaard, gruppeformand (V) 

Niels Kallehave, gruppeformand (O) 

Bjarne Andersen, gruppeformand (F) 

Lars Storgaard, gruppeformand (C) 

Peder Meyhoff, gruppeformand (Ø) 

Dan Jensen, gruppeformand (uden for partierne) 


