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Ballerup 26. september 2010 

 

 

 

Til Ballerup kommunes kommunalbestyrelse 

 

 

Protest mod forslag om omklassificering af veje som led i budgetforslag for 2011 

 

G/F Pilehøj protesterer hermed mod det forslag til omklassificering af veje som Teknik & miljøudvalget arbejder med 
som led i kommunal bestyrelsens budgetforslag for 2011 og senere. 

 

Det er vores opfattelse at 

 Forslaget ikke skaber den lighed som der argumenteres med.  
Eksempelvis vil naboer stilles vidt forskelligt. Den ene vil pga. overgang til privat fællesvej ud for parcellen 
pålægges en praktisk, administrativ og økonomisk byrde. Den anden, som har grund mod offentlig vej , vil 
undgå denne ekstra vejskat og besvær med vejvedligehold, etablering af snerydning mv. 

 Forslaget giver øget administration i kommunen. 
Pligten til vedligehold af vejen ud for en grundejers matrikel påfalder den enkelte. Dermed påtager 
kommunen sig et stort administrativt arbejde mht. information, tilsyn og henvendelser til den enkelte i 
tilfælde af manglende overholdelse af kommunale direktiver.Dette ville helt kunne undgås hvis vejene ikke 
blev omlagt fra offentlige til private fællesveje. 

 Forslaget vil totalt set være dyrere for den enkelte borger. 
Det er en kendt sag at man får de bedste priser ved at indgå i store udbud. Når de nødvendige 
udbudsforrretninger splittes op pr. enkelt matrikel eller grundejerforening eller vejlaug – er det derfor vores 
opfattelse at prisen nødvendigvis må blive højere i de tilbud som kan indhentes. 
Hvis kommunen stiller sig til rådighed for at lave samlet udbud – så skal kommunen jo have et 
administrationsvederlag for dette. 

 Forslaget medfører udemokratiske tilstande i grundejerforeningerne. 
Det er jo ikke tilfældet at én vej helt og holdent kan repræsenteres ved kun én grundejerforening. Mange 
steder støder flere g/f op til samme vej – og de skal i givet fald samarbejde om vejvedligeholdet (hvis 
medlemmerne har bestemt dette). 
Det vil også være tilfældet at nogle medlemmer i den enkelte grundejerforening bor til en privat fællesvej og 
nogle bor ud til offentlig vej. 
Medlemsskaren i den enkelte g/f har dermed vidt forskellige interesser – og der skal nødvendigvis 
gennemføres vedtægtsændringer i de fleste g/f for at beskytte en eventuel vejfond – mod overtagelse af de i 
g/f som ikke har bidraget. 
Det er stærkt bekymrende og vil give splid og uenig. 

 Forslaget forudsætter fejlagtigt grundejerforeninger som aktiv samarbejdspartner. 
Pligten til vedligeholdelse af vejene påhviler den enkelte grundejer. Det er derfor en fejltagelse af teknik & 
miljøudvalget at tro – at de vil få grundejerforeninger som samarbejdspartnerne. Det kræver at man i de 
enkelte foreninger stemmer for dette og at der er bestyrelsesmedlemmer som vil lade sig vælge til at udføre 
det arbejde.  

 Kvaliteten og ensartetheden af vejenes tilstand og udseende vil lide skade. 
Selvom der udstikkes retningslinier fra kommunen for standarder, vil kommunens veje alligevel med tiden 
komme til at se vidt forskellige ud med meget forskellig vedligeholdelsestilstand. De enkelte grundejere med 
pålagt pligt til vejvedligehold har vidt forskellige forudsætninger (for ikke at sige manglende) for at kunne 
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forstå og agere i forhold til offentlige myndigheders retningslinjer. 
De mange forskellige ansvarlige med hver deres egne forudsætninger vil betyde at Ballerup kommunes 
område vil udvikle sig til en tilfældig Klondyke-agtig tilstand, som næppe vil fremme eventuelle tilflytteres 
lyst til at bosætte sig. 

 

Vi vil fra grundejerforeningen Pilehøjs bestyrelse hermed konkludere, at forslaget ikke skaber lighed, vil forøge 
administrationen, gøre de samlede udgifter for den enkelte borger højere, kaste vores grundejerforening ud i en 
demokratisk krise og på sigt forringe billedet af Ballerup kommune som et attråværdigt sted at bo hvor der er en 
synlig, høj standard. Det er ikke rimeligt at pålægge borgere og frivillige i grundejerforeninger den ekstra byrde at 
skulle dygtiggøre sig i økonomiske forhandlingsopgaver og forståelse af tekniske fagudtryk. 

Vi foreslår, at kommunen finder besparelsesforslag, der i højere grad fordeles over alle borgere i kommunen –eller 
øger indtægterne på en mere ligeværdig måde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Dan Bartholdy  

Grundejerforeningen Pilehøj 

Kastebjergvej 36 

2750 Ballerup 


