
Kontakt

Sagsansvarlig:
Jytte Ørum Nørup
Vej, Ejendom og Affald

Telefon, direkte: 59 53 52 71

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

1/2

Returadresse: 
Vej, Ejendom og Affald
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

W
W

W
.K

A
LU

N
D

B
O

R
G

.D
K

Grf. Havnsø Park
Kim K. Lindquist
Formand
annescx7@gmail.com

DATO

29. marts 2021

SAGSNR.

326-2017-27569

Svar på henvendelse om vejadministration
Kære Kim K. Lindquist

Tak for din henvendelse om de vejadministrative forhold på Havnsø Parkvej.

Havnsø Parkvej er en offentlig vej. Den administreres, driftes og vedligeholdes af 
Kalundborg Kommune.
Efter Vejlovens § 3 stk. 2 fremgår det hvad en offentlig vej er:

Offentlige veje: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, 
og som administreres af stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje 
inddeles i statsveje og kommuneveje.
Havnsø Parkvej er en offentlig vej, der er og har været optaget i vejregistret i mere en 20 
år. Grundejerforeningen ejer ikke vejen og den ejer heller ikke andele af vejen.
Havnsø Parkvej burde ligesom rigtig mange andre offentlige kommuneveje i Danmark og i 
Kalundborg have været udlagt i egen vejmatrikel. 
Alle vejmyndigheder har pligt til at udlægge alle offentlige veje i egen vejmatrikel. Det 
fremgår af Lov om Offentlige veje § 61:

Vejmyndigheden skal sørge for, at offentlige veje udskilles i matriklen som offentlige 
vejarealer, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Kalundborg Kommune har et efterslæb på udskillelse af offentlige veje i egen vejmatrikel. 
Selvom vejen ikke er udskilt i egen vejmatrikel, som konkret betyder at vejskel til vejens 
naboer er fastlagt og registreret i Geodatastyrelsen, er vejen en offentlig vej.

Det betyder at du som grundejerforening ikke kan vinde hævd over færdselsarealet. Kørebanen 
vil forblive en offentlig vej indtil kommunalbestyrelsen evt. beslutter at nedklassificere vejen til 
privat fællesvej. Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har indtil videre besluttet at 
ingen veje skal nedklassificeres til private fællesveje.  Ved vejlovsændringen i 2012 blev det 
fastlagt at en kommunalbestyrelse kan nedklassificere en offentlig vej og det blev fastlagt 
hvordan proceduren for nedklassificering af offentlige veje skal foregå. Nedlæggelse af en 
offentlig vej kan tidligst ske 4 år efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort at den agter 
at nedlægge vejen som offentlig vej, ligesom den senest 6 år efter offentliggørelsen skal have 
truffet afgørelse herom. Nedlæggelse af en offentlig vej er en lang proces som udover den 
fastlagte periode på de 6 år kræver et stort forarbejde. Almindeligvis forventes en 
nedklassificering af en offentlig vej at tage omkring 10 år.

Det er kommunalbestyrelsen der er vejmyndighed over alle offentlige kommuneveje. Det 
fremgår af vejlovens § 8, den såkaldte vejgrundlovsparagraf:
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§ 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde dens offentlige veje i den stand, som trafikkens 
art og størrelse kræver.

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje og 
afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, 
anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt mellem 
vejmyndigheden og en anden vejmyndighed, en fysisk eller en juridisk person, eller er bestemt 
efter denne lov.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan indgå aftaler med en anden vejmyndighed, en fysisk eller en 
juridisk person om, at disse helt eller delvist afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke 
er omfattet af ansvarsforpligtigelsen i stk. 1.

Stk. 4. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der er nævnt i stk. 2 og 3, udføre af en anden 
vejmyndighed samt afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden 
vejmyndighed.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan transportministeren med særskilt bevilling på finansloven yde 
bidrag til kommunale vejformål.

Oprindelig var det planlagt at Havnsø Parkvej skulle fortsætte og forbindes til Nekseløvej. 
Planerne om forlængelse af Havnsø Parkvej blev midlertidig opgivet eller henlagt. Havnsø 
Parkvej betjener således alene sommerhusområdet mellem Strandvejen og Havnsø Parkvej. 
Derfor er vejen afspærres med en forbudstavle der forbyder gennemkørsel, Færdselstavle C 21, 
færdsel i begge retninger forbudt med en undertavle, der siger at forbuddet kun gælder 
gennemkørsel. Færdselstavlen er opsat ved de to gennemgående veje, Egevej og Kristiansvej 
der forbinder Strandvej med Havnsø Parkvej, Overtrædes forbuddet skal det anmeldes til 
politiet, som er myndighed på alle spørgsmål om overholdelse af færdselsloven.
Vej og Park har gennemført trafiktællinger for at efterprøve påstanden om at trafikanter 
tilsidesætter forbudstavlerne og benytter Egevej og Kristians vej som smutveje for at undgå 
vejbumpene på Strandvej. Vej og Park har ikke kunnet finde dokumentation i data for 
påstanden. Vej og Park holder vejene under observation, og er der indikationer af at færdselen 
overtræder færdselsloven vil forvaltningen anmode politiet om at foretage kontrol af 
forholdene, ligesom beboere og grundejerforening kan henvende sig og anmelde ulovlige 
færdselsforhold.

Byzonetavler opsættes hvor der er tæt bymæssig bebyggelse langs begge sider af vejen. Når 
disse forhold ikke er tilstede berigtiger vej og park, skiltningen. Det sker for at opnå respekt om 
byzonetavler. Det er vigtigt at færdselstavler anvendes korrekt.
Forvaltningen er opmærksomme på at byzonetavlen betyder tryghed for rigtig mange 
mennesker. Der er aftalt at hastigheden måles i juli måned, når der forventes at være rigtig 
mange mennesker i området. Giver hastighedsmålingen anledning til at nedskilte hastigheden 
til en lavere hastighed, vil dette blive foretaget med en forbudstavle C 55 med den hastighed 
politi og vejmyndighed i dialog med grundejerforeningen finder er i overensstemmelse tryghed, 
sikkerhed og den kørte hastighed. Det er Vej og Parks forventning som udgangspunkt at 
trafikanter der kører på vejene i sommerhusområdet, udviser respekt og hensyntagen overfor 
de øvrige sommerhusgæster. 

Med venlig hilsen

Jytte Ørum Nørup
Vejingeniør
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