
Dokumentet ’Orientering om vejrenovering’ redegør for bestyrelsens opfattelse af situationen under 

den forudsætning, at Gadevangen fortsat har status som privat fællesvej. 

 

Det andet dokument ’Orientering om vejstatus’ (se nedenfor) refererer kommunens overvejelser om 

at klassificere alle veje som offentlige veje vedligeholdt af kommunen. Den refererede tekst 

stammer fra TV Lorrys hjemmeside den 26-4-2011. En tilsvarende tekst kunne ses i ’Det Grønne 

Område’ den 18-4-2011. 

 

Kommunen satser på at nå en afgørelse inden sommerferien. Ændres Gadevangens status til 

offentlig vej, vil størstedelen af indholdet i dokumentet ’Orientering om vejrenovering’ være uden 

betydning. Bestyrelsen følger udviklingen så tæt som muligt og vil orientere igen så snart, der er 

nyt. 

 

Venlig hilsen 

p.b.v. Henning H-J   

 

26-4-2011 

Orientering om vejrenovering forudsat Gadevangen forbliver privatvej. 

 

Den 14. april var der vejsyn på Gadevangen, hvor vejlavets bestyrelse var til stede. Kommunen 

(LTK) fastslog, at vejens tilstand nu er så ringe, at der ikke kan tegnes en vedligeholdelseskontrakt, 

før beboerne har betalt for en renovering. LTK vil snarest sørge for udbedring af de værste skader. 

Omkostningerne herved afholdes indtil videre af LTK, men pålignes senere grundejerne ved 

førstkommende hovedistandsættelse (næste års kommunale afgifter?). Omkostninger fordeles 

mellem grundejerne ifølge gældende lov ved fordelingstal baseret på grundens areal, andel af vej 

samt udnyttelse af vej, hvilket betyder, at f.eks. Steiner børnehaven vil blive pålagt en større andel. 

 

Bestyrelsen har anmodet LTK om to tilbud på en renovering af vejbelægningen: 

 

1. Et vandtæt såkaldt rødt slidlag bestående af en tjæret bund og herover rødlige småsten af en 

størrelse, der er mindre end stenene i den nuværende nedslidte belægning. En sådan 

renovering er den billigste og kan gennemføres uden opretning af kantsten m.v. – Prisen 

skønnes at blive omkring 90 kr per m
2
 + moms. 

 

2. En glat asfalt belægning. En sådan belægning er 4-5 cm tyk og vil kræve opretning af 

kantsten, brønde og fortovsoverkørsler. Prisen herfor skønnes at blive ca. 3 gange højere. 

 

Bestyrelsen har desuden bedt LTK om at vurdere økonomiske fordele og ulemper ved at nøjes med 

akutte reparationer i både 2011 og 2012 og udskyde hovedistandsættelsen til 2013 efter, at DONG 

ifølge planen har nedgravet elkablerne. 

 

LTK har erkendt, at slitagen er markant værre ved de opsatte vejindsnævringer. Selv den billige 

renovering med et ’rødt slidlag’ kan ikke gennemføres uden en renovering af underlaget til ca. 20 

cm dybde over en strækning af 40-50 m omkring indsnævringerne. En sådan reparation skal 

gentages med få års mellemrum, hvis trafikbelastningen fortsætter uændret. Bestyrelsen ønsker 

derfor at indgive en klage over indsnævringerne med det formål at få LTK til at betale en fjernelse 

af indsnævringerne alternativt erstatte dem med bump som på Hjortekærsvej. Ved spørgeskema-

undersøgelsen var der 9 for, 4 ved ikke og 12 imod en fjernelse/erstatning. En klage vil derfor først 

blive indgivet, hvis et flertal af vejlavets medlemmer stemmer for på et kommende beboermøde/ 

generalforsamling, der vil blive indkaldt så snart tilbud og fordelingstal foreligger. 

 

Alle vejens beboere vil blive indkaldt til nævnte møde, idet en renovering af vejbelægningen kræver 

fuld enighed på vejen. Kan en sådan enighed ikke opnås, vil kommunen inden for formentlig højst 2 

år påbyde en renovering. Herefter vil der p.gr.a. bureaukratisk lovmæssig sagsbehandling gå 

yderligere et år, hvor vejen kan forfalde endnu mere, før en renovering kan foretages. Det vil 



medføre, at større dele af vejen skal renoveres ned til 20 cm dybde, og beboerne vil få en markant 

højere regning. Reparationer af de nuværende indsnævringer pålægges skadevolderen alternativt 

beboerne. 

 

Bestyrelsen benytter desuden lejligheden til at påpege, at det nu er beboernes ansvar at sørge for, at 

rendestenene er fejet og kloakbrønde holdes rene. Konsekvensen af forsømmelser bliver udgifter til 

privat kloakrensningsselskab og i yderste konsekvens skader på eget hus. Kommunen vil dog indtil 

videre sørge for snerydning og glatførebekæmpelse. 

 

Denne skrivelse sendes til foreningens medlemmer, men kan desuden ses på Grundejerforeningens 

hjemmeside www.hjortekaer.dk under Vejlav. Bestyrelsen opfordrer endnu engang til at blive 

medlem af både grundejerforening og vejlav, så tal med din nabo, genbo osv. om det. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen, Gadevangens Vejlav, Kongens Lyngby 

Hans Kierkegaard, Jørgen Sørrig Andersen, Henning Heide-Jørgensen 

  

Orientering om vejstatus (TV Lorry 26-4-2011) 

Lyngby-Taarbæk var en af de kommuner, der via en hurtig lovændring i november blev lagt 

forhindringer i vejen for at afhænde offentlige veje til private hænder. Og nu overvejer kommunen i 

stedet at gøre alle veje kommunale, oplyser DR København.  

 

Formand for Teknik- og miljøudvalget, Paul Knudsen (V), siger, at tanken hele tiden har været at 

skabe lige vilkår og ikke at spare penge. Derfor overvejer man nu, efter lynloven blev en realitet, at 

opklassifere alt til offentlige veje, så alle borgere kan få ens behandling.  

 

- Der er selvfølgelig økonomiske udfordringer ved at gøre alle veje kommunale, men principper 

koster, og vi er i øjeblikket ved at regne på, hvad det vil koste. Før vi kan tage beslutningen, 

afventer vi dog også den endelige vejledning fra transportministeriet om særloven, siger han til DR 

København. 

 

I lynloven fra transportminister Hans Christian Schmidt, som blev vedtaget tilbage i november 

sidste år, blev det besluttet, at kun veje, der er nyrenoverede og i tip-top stand kan overdrages til 

private. Samtidig skal privatiseringen varsles fire år inden, overdragelsen finder sted, så der altid 

skal afholdes kommunalvalg i perioden.  

 

Andre kommuner som Dragør og Roskilde, der også havde planer om at privatisere flere 

kommunale veje, finder Lyngby-Taarbæks tanker spændende og vil hurtigst muligt tage det op til 

diskussion i deres teknik- og miljøudvalg. 

 

Og det er en god ide at samle alle veje kommunalt, mener marketingschef Jørn Riishede Kristiansen 

fra ingeniørfirmaet Grontmij Carl Bro A/S: 

 

- Vejteknisk og vedligeholdelsesmæssigt set er det den rigtige vej at gå. Ved at samle alle veje 

under en fælles paraply og dermed få større enheder, kan man også lave nogle større udbud og på 

den måde få større rabatter ved eksempelvis snerydning og vedligeholdelse. Derfor kan det på den 

korte bane koste kommunen noget ekstra, men på den lange bane kan man spare, siger han til DR 

København. 

 

I Lyngby-Taarbæk Kommune forventer formand for Teknik- og miljøudvalget Paul Knudsen en 

afklaring på kommunens holdning inden sommerferien, så borgerne endelig kan få vished for, hvad 

kommunens plan med vejnettet er. 

 

http://www.hjortekaer.dk/

