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Beder Kirkesti, Skeltoften og Svendgårdsvej - Orientering om harmonisering af veje i Aarhus Kommune
Du modtager dette brev, fordi du som grundejer eller på anden måde kan
blive berørt af en eventuel omklassificering af Skeltoften, Svendgårdsvej og
Beder Kirkesti. Beslutningen om omklassificering kan dog først træffes om
fire år.
Omklassificering betyder, at din vej går fra at være en offentlig vej til at være
en såkaldt privat fællesvej, hvor grundejerne selv skal stå for vedligeholdelse
af vejen, rengøring snerydning mv.
Aarhus Byråd har den 28. april 2017 offentliggjort, at det påtænker at omklassificere en række veje i kommunen fra offentlige veje til private fællesveje. Blandt disse er Skeltoften, Svendgårdsvej og Beder Kirkesti.
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Hvorfor omklassificere
Processen er sat i gang for at udligne den forskelsbehandling, der er i serviceniveauet på vejene i kommunen. Formålet er at gøre forholdene ens for
grundejere, der bor på sammenlignelige veje.
I dag har Aarhus Kommune cirka 5.800 strækninger af private fællesveje,
hvor grundejerne selv står for vedligeholdelsen af vejen, rengøring, snerydning mv. I løbet af de næste tyve år skal de resterende cirka 900 vejstykker,
der i dag er offentlige veje gøres til privat fællesvej.
Forskellene er historiske og skyldes, at man havde forskellig praksis i forhold
til om det var kommunen eller grundejerne selv, der stod for vejenes drift i de
gamle kommuner før kommunesammenlægningen i 1970. Det vil man rette
op på nu, så alle borgere ved samme type veje behandles ens.

Partshøring
Inden for de kommende år går Aarhus Kommune i gang med at udarbejde
foreløbige tilstandsrapporter for hver enkelt vej. Rapporterne bliver sendt
partshøring hos de berørte grundejere sammen med beslutningen om omklassificering.
Overdragelse af Skeltoften, Svendgårdsvej og Beder Kirkesti
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Ifølge Vejloven skal vejen have 25 procent af sin levetid tilbage, når den
overdrages til grundejerne. I Aarhus Kommune stræber vi efter at gøre det
væsentligt bedre med så megen levetid tilbage, som muligt. Det betyder, at
der blandt de første veje, der udvælges til omklassificering, er veje, der har
fået nyt slidlag i de senere år. Og efterhånden som vejene istandsættes, vil
de komme i betragtning til omklassificering.
Proces og lovgivning
Aarhus Kommune har nu offentliggjort en liste med 100 vejstrækninger, som
påtænkes omklassificeret fra offentlig vej til privat fællesvej. Omklassificeringen sker med henvisning til lov om offentlige veje.
I lovgivningen er der en helt klar procedure for, hvordan omklassificeringen
skal foregå. Det er en længere proces, som er uddybet på
www.Aarhus.dk/harmoniseringafveje.
Beslutningen om at harmonisere vejnettet er truffet af Aarhus Byråd som en
del af budgetforliget i 2015. Byrådet igangsatte harmoniseringen den 22.
marts 2017.
Vi vil opfordre dig til at tale med dine naboer og genboer om at oprette et
vejlaug til den fremtidige vedligeholdelse af en privat fællesvej.
Venlig hilsen
Center for Byens Anvendelse
Telefon: 89 40 44 00
E-mail: MTM-harmonisering@aarhus.dk
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