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Afsnit I.
§ I. Gyldighedsomraade m. m.
De i næ rv ærende Vcdtægt indeholdtc Bestemmelscr gældcr for det paa hosstaaendc Kort afgrænsede Omraadc.
Vedtæg tcns Bestcmmclser gælder ikke for Landeveje.
Vcd Vej forstaas i Vedtægten ethvcrt Arcal, der er udlag t til Vej, derunder Gade, Sti, Torv og Plads (dog ikke
de i Lov a f 4. Juli 1850 omhandledc offentlige Gangstier).
I Vcjvedtægtcn anscs ct Areal for ud/agl Vej:
a) Daar dcr Cl' Færdselsret paa Arealet for Almenheden ellcr
fol' merc end een Lodsejer, eller
b) uaa r Arealet ved Tinglysning eller i Matrikulen el' sikret
til fremtidig Anvendelse som Vej.
l Vcjved tægten anses et Areal for an/agl Vej:
a) naar Arca let benylles til Færdsel af Almenheden cller
af dertil bercltigede Lodsejere, cller
b) naar Arealet el' indreIlet til Færdsel ved Afmærkning
ellcr "ed anden synlig Behandling til dette Formaal.

Afsnit II. Private Veje.
§ 2.

F OI·tegnelse og Klasseinddeling.
En Fortcgnclse over sa mtlige private Veje indcnfor
Gy ldig hedso mrnadct skal til enhver Tid forefindcs paa Sogncraadets J{ontor.
Ved h ver Vej a nføres i Fortegnelsen dens Endepunkter,
dens Læ ngd e og Breddc, og om den helt eller dclvis er
godkcndt eftcr Vcjvedtægtens Bestemmelser som fyldestgørende Fordringcr om Rctningslinie, Bredde, Længde- og
Tvæ rprofil, Befæstelse, Afvanding m. v.
Fortegnelsen skal være inddelt saalcdes:
Klasse lomfaller Veje, som har eller kan faa Betyd-

ning for genncmgaacnde Færdsel.
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i\lassc 11 omfaller Veje med lokal Færdsel.
1,/rlSse 111omfaller Markvej e.
Sogneraadet afgor, til hvilke n Klasse en Vej skal regn('s, og kan, \\aar Forholdene taler derfor, forandre Veje ns
K lassebes tClJlmelse.

§ 3. ' Udlæg af Areal til nye Veje, herunder Fastsættelse af Retning, Bredde og Byggelinier.
Forinden en n)' Vej udl ægges, skal dens He tnin g og
Bredde væ re godke ndt af Sogneraadel. Bygge lini e r bør sa mtidig søges fastl ag t.
\ cd Bedo lllmelsen af Vejens Beli gge nh ed i Terrainel
tages ikke alene Hensy n til Forholdene paa selve Grunds tykket, der udparcelleres, m en ogsaa til hele det Sys tem
a f \ eje, som af Sogneraad et ener Forhold ene paa vedkommcnd e Sted skønnes a t være h ensigts mæssigt. Der vi l saaledes ikke alene være at tage Hens)'n til eksis terend e Veje,
m en ogsaa til, at hensigts mæssige Vejforhold og Parcelro rmeI' kan tilvejebrin ges saavel paa de t paagæld end e Grun ds tykke so m paa de tils tødende Arealer, selv om disse hører
under a ndre Ejendomme e l~ er er beliggend e i a nd re Kommun er.
Nye Veje, eJer kan faa Betydning ror gen nemgaaeneJe
Fæ rd sel (Klasse 1), skal udlægges med mim1 s t 20 m Bredd e,
andre Veje, ( Klasse II) med 10- 16 m Bredd e ener Sogn craadets Skøn . Sogneraadet kan derbos till ade, at udlagte
Veje af begge Klasse r indtil videre a nl ægges i ell m indre
Bredd e cnd den forlangte Ud lægsbredd e, nan r Lodsejern e
ved behorigt tinglyste Dek lara ti oner forpli gter sig til vederlagsfrit at afstaa de fornødne Area ler til Veje ns Udvide lse
til den forl a ngte Udl ægsbredde, naar saadan Ud videlse b('sluttes af Sognerandel.
Byggelinierne søges fastsat und er Hensy n til Bes kal1cnbeden af den Bebyggelse, der kan forventes vcd Vejen og
bø r ikke - uden særlige Forhold ta ler de rfor - være lind er
8 m fra Vejmidte.
Ved Vejskæringer og Vejtilslutninger paalægges Servitutter om fri O versigt , .s aaledes a t der hverken varigt eller mid lertidigt anbringes Genstande ell er fort'Ondes Bevoksning, der
rager mere end 1,0 m op over en Flade bes temt a f de to
s kærende Vejes Midtlinier, dog m aa de r anbringes enkellstaaende Master, Vejafmærkninge r og Vejtræer.
Oversigtslinien bestemmes a f to Punkter beliggende i de
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to skærende Vejes I{ørehanekanter manlt frll I{ørebanekanternes SI<æringspunkt, dcnne Afstand er fol' Landeveje 30 m
og fol' Skæringer mellem Biveje 20 m. I Kvarterer, der udelukkende hetjener Kvarterets Trafik, kan der dog regnes
med 15 m.
Hvor der lindes sammenhængende eller høj Behyggelse
bestemmes Oversigtslinien saaledes at den danner lige store
Vinldel' mellem de skærende Vejes I< a ntstenslinier og faar
en Længde af, mind st 10 m mellem disse.
Endvidere bør der ved Vejskæringer og Vejtilslutninger
sø rges for at Vinklen mellem Midtlinicrne af to skærcnde
Veje ikke dann er e n Vinkel paa under 70°.
Ved blinde Veje skal der udlægges Areal til passende
Vendefl ladsel'.
Andragende om Godkendelse af Rt' tning og H"edde af
Areal til nye Veje skal ind gives i 3 Eksemplarer iiI Sogneraad el, som forindcn Godkendelse kan fodangc frcm scndt
de ta illeret Vejprojekt udfæ rdiget i 3 Eksemplarer.
Naar Projektet e r go dkendt, forsyn es Inert Ekselllplar
med en da teret Panlegning hero m, tillige indeholdcnde Angh'else af de af Sogneraadet eventuelt forl a ngte Æ ndringer
eller Vilk aar. Et Ekse mplar a f Projektet opbevares i SognernacJets Addv, mens de andre tilhageleveres Andragercn.
Sogneraad et bør i Forbindelse mcd Godkendclsen søge
sikret, a t de udla gte Veje ikke kan a fSI)ærreS for den alm indelige Færd sel, naa r Vejanlæget er gennemført.
Naa r e t godke ndt Vej udlæg ikke ind en 2 Aar ener Godkende lse ns Oa lo er si kre t en te n ved Tinglysning eller ve d
Noteri ng i Ma trilnden bortfalder Godkendelsen, der da m:w
sogcs paa n y.
Sog ne raade t kali i Godkendclsen forbeholde sig Rct til at
a nse Go dk end elsen som bortl~\lden, naar Vejens Anlæg ikke
C l' paa begy ndt indenfor næv nte Fris t, eller der ild,e ind en
sa mm e Fris t el' till ag t Erll\'ervere af Grunde F ærdselsret
lil Veje n.

§ 4. Anlæg af nye Veje, herunder Længde- og Tvære
profil, Befæstelse, Afvanding m. m.
Forinde n en ny Vej a nl ægges, skal dens Arealudlæg
være god kendt af Sogneraadel i Medfør a f § 3, h vorhos
Sogn eraadet yderligere skal have godkendt Vejens Længdeog Tvæ rprofil , dens Befæs telse og Afvanding.
Læ ngdep rofilet vil være at anlægge med saa svage Slig5

ninger som muligt under Hensyn til Terrainforholdene, Vejens Betydning for Færdselen og Adgangsforholdene til de
ved den beliggende eller projekterede Ejendomme og Parceller. Stigningerne maa ikke overstige !i0 pro mille (I: 20)
og for Veje i Klasse I bør Stigningen som Hegel ikk e væ re
over 30 pro mille (I: 33). Sognernadet kan dog tillad e Afvigelser fra de anførte Stigninger.
Sogneraadet bestemmer Vejcns Tværprofil, herund er
tillige om Vejen skal forsynes med Fortove og Cyldesti cr,
der i alle Tilfældc vil værc at anlægge i brgge Vejsid cl'.
Kørebancn bor ikkc være smallere end ti 111 , og h vc rt
Fortov og hver Cyklesti bør i Almindeli ghed have mindst
2 m Bredde. Hvor særlige Forhold tal cr derfor, kan Brcdden nedsættes.
Kørcbanens Befæstclse fa stsættes i hvert cnkclt Tilfældc
af Sogneraadet under Hcnsyntagcn til de stedl ige Forhold ,
Trafik m. v.
Almindeligt vil del bli ve fordrct, a t Køreba ncn bcfæs tes
med Bundsten, derover et Ral- ellcr Skærvelag og, saafrell1t
Jordbunden er leret, et Grus- eller Slaggelag un der Bundstenene.
Tykkelsen af disse Lag skal godkend es a f Sogneraa det;
de fastbanes ved Tromling og Va ndin g saml Grusning af
Ral- eller Skærvelaget og overfladebeha ndl es mcd særlige
Bindemidler efter Sogneraadets næ rm ere l3es temlllelse.
Sogneraadet kan give Tillad clse til midieriitlig at anlægge Veje med lettere Befæs telse og s mallere J(orcballc
og Fortov end ovenfor anført paa Betingel e af, at Vcjudlæget er sikret i dets endelige Bredd e.
Fortove befæstes med Nødd es tcn eller Noddeslnggl'r :11'dækket med Grus eller fors ynes med Fl i 'c r eller :1n dell
varig Befæstelse og adskilles tydeligt ['ra Kørcban en , ,Ilt
efter Sogneraadets nærmere Bes temm else.
Cykles tier befæstes almindcli gvi s med Nøddcs tcn ell er
Nøddeslagger og Grus, men de kan forl anges udfurt mcd
særlige Belægninger.
Indkørsler skal befæ stes fra Kørebanc til Vejskel encr
Sogneraadets An visninger. De kan forl a nge ' forsy n!'t mcd
Brolægning. Beton eller Asfaltbelægnin g pua til s træk keligt
Underlag i nærmcre rastsa tle T ykk elser i en Br!'uue a l'
mindst 3,5 m. De udføres saa vidt muligt mcd forsænk et
Kantsten.
Vejens Afvanding skal foregaa til Grøftcr eller lukkede
Ledninger efter Sogneraadets næ rmere Bestemm else. F o rc-
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Afvandingen tilluldlet Ledning, skal der anbringes
lIIinust 31 X 31· cm Ncdløbsbrønde med Smed!'jernrist i ({arm
med cn indbyrucs Afstand af højst 50 m. Lukkede Lcdningel' vil væ re at anlæggc i Tilslutning til og i Overensstcmmelse med den Afvnndingsplan, som paa lovlig Maade, om
fornød ent i Henhold til Vandløhslovgivningen, maatle være
ellcr blive til vcjebragt for det paagældenuc Omraade.
Andragende om Godkendelse af Anlæg ar nye Veje slull
indgives til Sogncraadet og bilægges Vcjprojekt med tilhørend e Bes kri velse, ind~holdende Oplysning om dc foran
o mh a ndl ede Forhold og lHHæ nliget i 3 Ekscmplarer.
Go dkend clse sna ve l af en Vejs Arealudlæg som af dens
Anl æg ka n søges und er cc!.
Naa r et Projekt er godk endt, forholdes som angivct i
§ 3, IJerdes idste Stykk e.
Saarremt Veja nl ægget ikke er paabegyndt scnest 2 Aar
cn er, a t Godke nd elscn Cl' medd ell, bortfalder den nc og maa
søges paa ny.

§ 5. Istandsættelse og Vedligeholdelse af bestaaende
Veje.
I'r i"!l le Veje, der tj ener til I3rug for nere særskille Ejendomllle. skal a f de til Vejen s tødende Grundes Ejere istand'ællc' og vedli ge hold es saaledes, at de særlig undcr Hensyn
til den F , ' rd scl, der foregaa r paa dem, til enhver Tid er i
forsva rli g og o rd entli g Sta nd og forsy net med forsvarligt
.Hlob og farbar for de fæ rdselsberctligede.
Sog ncraad et bes temm er. i hvilket Omfang og hvorletll's saada nn e Veje skal ista nd sæ ttes og vedligeholdcs samt
hallies fri fol' Uk ru d t, hvilk en Andel af Arbejdct hver cnIH'Il Ejcr ska l ladc udføre, og indenfor hvilken Tid det skal
væ rc til end ebragt. Udføres Arbejdet ikke, roranstalter Sogncmadet det udført fo r vedkommendes Regning, dog at Ejerne, fo r ' aav idt Vejens Vedligcholdelse efter indgaaede Overensko ms ier helt eller delvis paahviler andre, beholder deres
Het overfo r di sse a ndre.
Sogneraad et ka n inddrage ogsaa andre Brugere af Vejen
u nder l3idrngs pligten, naa r disse til Stadighed henytler Vejen
og ikke oph ører dcrm cd, dter at Sognerandet ved anbcfalct
Brc" ha r tilk cndegive t dem, a t de vil blive inddraget under
Bid rags pli gtcn, saafremt de ikke for Frcmtiden oph ører med
l3en y ttelscn.
E nd viderc ka u Sogneraadet bestemme, at der skal ydes
7

§ 7. Udgiftsfordelingen ved Istandsættelse og Vedligeholdelse af private Veje.

særlige Bidmg af Ejere af Ejendomme, beliggcnde ved Vejen,
naar der ved Kørsel fm dis se i kendelig Grad foraarsagcs
Slid paa Vejen, eller naar der foreli gger andre særlige Grunde
til Fastsættelse af særlige Bidrag.
Naar Bidrag af de i de to forl' gaaend e Stykker omhandlede Arter ydes til Vedligeholdelse og Istandsæ ttelse ar
en priyat Vej, vil de paagældcnde Arbejder være at udføre
som et samlet Arbejde, ogs:la i regnskabsm æssig Henseend e
under KOlllmunens Kontrol eller ved Komll1un ens Fora nstaltning, for samtlige vedkommendes Hegnin g.

§ 6. Vejsyn.
Hvert Foraar lader Sogncru adet forehIge et Eftersyn a f
alle de paa den i § 2 omhandlede Fortegnelse opfør te og
i foregaaende Paragra f omha ndlede pri va te Veje. Saal'reml
Sogneraadet, foranledige t af [{lage eller :I ndre Aarsage r, linder Anledning dertil, kan det desudcn lade a fh olde E ftersy n,
nanr Raadet skønner det n ødvendi gt.
Til de aa rlige Vejsy n ind vars ics de til Vejen s tødende
Grundes Ejere gennem Bekendtgø relse i min dst 2 Dflgb lade,
eventuelt tillige ved Opslag paa Vejen og ved Omd eling af
trykte Meddelelser i Ejendomm ene.
Andre færdselsberettigede, del' af Sogn craade t agtes inddraget under Bidragspligten skal dog alt id ind kaldes ved
anbcfalet Brev.
Ved Vej syn udo ver det aarlige, og naar Sogneraadct
iøvrigt skønner det bedst stemm end e mcd Forholde ne, indkaldcs Lodsejerne ved anbefalet Brev.
AI Indvarsling sker med minds t 8 Dagcs Va rscl.
O ver det paa hver Vej afholdte E ft ersy n a ll'a ttes l' l1
Beretning med Angi velse a f de paata lte Ma ngler. Sogneraadet afsiger derefter Kend else, der s kal indcholdc cn Fortegnelse over de paatalte Ma ngl er med Angivelse af, paa
hvilken Maade Vejen skal vedligeholdes og ista nd sæ ttes,
h vorledes Arbejdet, henholdsvis Udgiftern e (j fl'. § fi sids te
Stk.) skal fordeles, og inden for hvilk e T ids fri ster Arbejdet
skal være udført. Efter forud gaaend e Bekendtgørc lse i
mindst 2 Dagblade freml ægges . Kendelsen til alm ind eli gt
Eftersyn paa Sogneraadets Kontor.
Hvis de foreskrevne Arbejder ikke er udført inden den
angivne Frist, - som Sogneraadet efter Anm odnin g kan fo rlænge -, foranstalter Sogneraadel det udført for vedkom mendes Regning.
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Naa l' en Vejs Vedligeholdelse cller Istundsællelse udføres som et sa mlet Arbejde under Kommunens Kontrol
eller ved Kommunens Foranstaltning for samtlige vedkommend es Hegning, fordeles Udgifterne - eller den Del af disse,
dcr i1dlc maa tle dækkes ved særlige Bidrag a f de i § 5 omha ndl ede Arter - mellem Ejerne af de ved Vejen beliggende
Grund e eft er følgende Regler:
Ud gifter ved Istandsættelsesarbejder fordeles under Hensyntagen lil Udstræ kningen af Ejendommenes Facader mod
Vejen og' Ejend omme nes Arealer, og som Regel med Halvdelen en er hve r af di sses Størrelser, med mindre der for
enkelle Ejendo mm e befindes al være saadarme sæ rlige Forhold mellem Areal og F acade, - f. Eks. i Tilfælde af, at en
Ejendoms Udstræknin g længere tilbage paa Grunden yæsentli g overs tige r dens Facadelæ ngde, eller omvendt i Tilfælde
a r Gru nd e med særlig ringe Dybde - at den paagældende
Ejendoms Arealer eller Facade findes at burde indgaa i
Fordelingen med en efter Omstændighederne forøget eller
nedsat Størrelse.
Fol' Hjø rn egrundes Vcdkommende regnes sæd vanlig
kun Ha lvdelen a f Arealet, og Halvdelen af Facadelængden
mod de n paagældende Vej.
For større ubebyggede Arealer og for saadanne Grunde,
SO Ill ude n a t være Hjørnegrunde har Facade til mere end
ce n Vcj, med regnes ved den enkelle Vejs lstandsællelse et
saa stort Areal, S0 111 erter Sogneraadets Skøn svarer til den
norma lc Gru nddybde.
Hvo r en enkelt Ejendoms Benyttelse medfører særlig
stærkl Sl id paa Vejen, kan der tages Hensyn Ilertil ved
Udgi ft s fordelingen, uafhængi gt af om den er beliggende ved
Veje n eller ikke.
Ved Fas tl æggelsen af Udgifterne medregnes Kommunens di rekte konsta terede Udgifter til Indvarsling, Møder,
Inkassati on, særlige Tilsyn med Arbejdet, Kurstab, Rentetab,
Udgifter ved Sage ns eventuelle Behandling for Amlsraadet
o. 1., og desuden tillægges for Administration 5% af Udgiftern e.
Ø nskes der Henstand med Betalingen, kan den af Sogneraadet paa Anm odning fordeles paa flere Aar, dog ikke
ud over 20 ha lvaa rlige Terminer, idet det til enhver Tid
skyldige Beløb forrentes.
Saadan a fdragsvis Betaling kan som Regel ikke ventes
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indrømmet. medmindre de foretagne Arbejdcr hal' Sll:l sIOI'1
et Omfang. at Omkoslningcrne udgør mindsl 2 Kr. pl'. løbende m Vej.

§ 8.

Det offentliges Overtagelse af Istandsættelse
og Vedligeholdelse.

Kommunen kan erler OverensliOUl sl med Grundej ern c
oyertage den i foranslaal'nde §~ ;>. li og 7 omhandlede lslalldsætlelse og Vedligeholdelse m. v. af en pri vat Vej mod Vederlag fra Grundejerne. El' ikke alle Gruudcj erne cnige i
Overenskomsten. kan Sogn craa([ct, saafremt mindst to Trcdiedele af de tilstød ende Grundes Ejerc, repræsentercnd e
mitHIst to Trediedele af den samlede Ejendom ss kyld, muatte ønske al træl1'e en saadan Overenskomst, bes temm e. a t
Ordningen skal være gældendc for smntli ge Grund ejere.
Udgifterne ved den a f Kommun en o vcrtagne Is tund sættelse og Vedligeholdelsc vil - efter at eventu elle Bidrag
fra de under § 5 anførle sæ rlige Brugere el' fradraget - væ re
at afholde af Ejerne af de ved Vej en beli gge nd e Gr unde efler de i § 7 nævnte Regler.

§ 9_

Kommunelaan til Anlæg eller Istandsættelse.

I Tilfælde, hvor Anlæg eller Istand sællelse ar privale
Gader og Veje kræver, al der een Ga ng fo l' a ll e udredes
forholdsvis store Beløb af den enkelte Grund ejer, kun dcr
optages Forhandling med Sogneraadel om , hvorvidt dellc'
vil yde sin Medvirkning til en Ordning, hv orel'tcr den enkelte Grundejers Bidrag gennem aar'lige elle r ha lvaarligc Al'drag fordeles over et Tidsl'llm af indtil IO Aar. r. Eks. S:1:\ledes, at de forn ødne Midler forskudsvi s s till es ti l Hamlighed
af Kommunen eller saaledes, at Midlern e tilv ej euringes ge ll nem et af Kommunen garanterct f.aall.

§ IO.

Belysning.

Saafremt en Grundejermajoritcl af den i ti 8 n:\)\'Il te
Størrelse udtaler sig derfor, kan Sogneraad el paa byde, at
private Gader og Veje, der tjcner til Brug fol' nere sæ rsk iltl!
Ejendomme paa samtlige dc til stød ende Grund es Eje res Ikkostning ved Kommunens Foran staltning ska l hold es oplyst paa en efter Sogneraadets Skøn passend e i\Iaa de i sa mme Tidsrum, hvori dc ollcntlige Gad er og Veje Cl' belys t.
Sogneraadet foretager Fo rdelingen af Ud giftern e ti! Anl æge ts
Iværksættelse og Drift efter tilsvarend e Hegler, SOIll gæld er
for Bidrag til en Vejs første Hovedistandsæ llelse.
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§ II.

Vejnavne og Husnumre.

Sogncraadet trællcr Bestemmelsc om Vejes Navne og
ForlIndringer i disse, eventuelt efter Indstilling af Grundejernc.
Private Vejes Navne skal af vedkommende Grundejere
angives tydeligt paa Vejskilte, hvis Udseende skal godkendes af Sogneraadct, og som skal vedligeholdes under
Sogneraadets Tilsyn. Forsaavidt et i saa Henscende givet
Paabud ikke C' ftel'kOlllll1eS, kan Sogncraadet foretage det
forn ødn e paa vedkommende Grundejeres Hegning og lade
Beløbet opkræve, eventuelt inddrive efter de i § 18 angivne
Hegler.
Husnumre kan af Sogneraadet forlangcs opsat, saalcdes al de er tydelige og synlige fra Vejen.

Afsnit III. Private Vejes Overgang
til offentlige Veje.
§ 12. Ti dligere private Vejes første HovedistandsætteIs e som offentlige Veje.
Sogneraadet kan med Amtsraadets Samtykke erklære
enhve r af pri vatc anlagt eller saadan tilhørende Vej i Kommun en cller en Del af samme for offentlig. naar dcn i
Forvc.ien hal' været til Brug for flere i særskilt Eje værende Ejendo mm e.
Naar en Vej erklæres fol' offentlig, afgør Sogneraadet
tillige, hvo rl edes den skal indrettes med Hensyn til Afløb,
Belægn ing og hele øvrige Beskaffenhed, herunder bl. a. fornod en Ud vidclsc og Forlægning, Sikring af de nødvendige
O vcrsig tsa realcr samt Regulering af Længde- og Tværprofil
111. v., sa mt om Ejerne af de til samme stødende Grunde
hclt eller delvi s skal afholde de dertil medgaaende Udgifter,
dcr da foreløbig udredes af Kommunens Kasse.
Angaae nde Udgiftern~s Fordeling se § 16.
Ved Veje, Gader, Pladser og Torve, der er bredere end
20 m, betaler Kommunen Omkostningerne ved Anlæget af
de Arealer, som ikke benyttes til almindelig Færdsel, samt
a f de samledc Udgifter til selve Gadebelægningen en forhold svis Andel svarende til Størrelsen af den Del af de gadebelagte Arealer, hvormed disse overskrider en Bredde af
10 m udfor Ejendommens Facader.
Belægningen kan ud føres delvis og til forskellig Tid og
skal væ re tilcndebragt i Løbet af højst 10 Aar efter den af
Sogneraadel fastsatte Overtagclsesdag.
11

Encr Overtagelscn er Kommunen pligtig at sørgc fol'
dcn fremtidigc Vcdligcholdelse og Belysning af Vejcn m. v.
i Lighed mcd andre ollcntligc Vt~jc i Kommuncn.
Naar cn privat Vcj overtagcs SOI\l ollcnllig. skal dcns
Bctegnelsc i Matrikulen bcrigtiges i Overensstelllmelsc l\Ied
det sketc.

Afsnit IV. Offentlige Veje.
§ 13.

Anlæg af nye Veje.
Reglerne i § 12 kau af Sogncraadct bringes til Anve ndelse paa samtligc Anlæg af nye Vejc m. v., so m Sogneraadet maatte bcslutte.
Allc ArealerhverveIser til nyc otTentligc Vejc saavel so m
til Udvidclse af bestaaende Veje skal bcrigtigcs i Ma lrikulcn.
Enhver Grundcjer er pligtig til al tnnle, al Kommun en
lader de af samme projektcrcdc Ycjlinicr ud stikk e og ken deliggørc paa hans Grund. samt at lade de i delle Øjemed
anbragte ~I ærker urørte, uden Hensyn til, om E kspropriationen straks besluttes ellcr ikk e. Skuldc ha ns Ejendoms
Benyttelse gøre Forandring i Hcnseende til Mæ rkcrn c nød vcndig, maa han derom henvende sig til Sogn eraade l.

§ 14. Erstatning for Arealafstaaelse m . m . ved Anlæg
eller Udvidelse af offentlige Veje.
Til i de Tilfælde, hvor Forlig ikke el' opn aact, at bcstemmc, hvilken Erstatning der skal gives de priva tc Vejeller Grundejere i de i denne Vedtægts § 12 omh andled e
Tilfælde, og til at foretage Vurdering af de Grund e og Uygninger, som Sogneraadet i Medfør af Kommuucns Byg nings.reglement efter Lovgivningens almind eli ge Ucs tellllll clscr
iøvrigt maatle fordre afstaact til Anl æg a r nye Vcje o. l.
(herundcr Torve og Pladser) ellcr til Udvid else a f ældrc
Veje, anordnes en for 4 Aar ad Gangen bes kikket Kommission paa 4 Medlemmer, bestaaende af 2 af Amtsraad et
valgte og 2 inden Retten udmeldte Medl emlller. Sognera:1det kan antage en Landinspektør iii at bistaa ved Sagens
Behandling for Kommissionen . Kommissionen tiltrædes i
Tilfælde af Stemmelighed af en af Indenrigsministeriet fo r
hele Amtsraadskredsen for 4 Aar ad Gangen udn ævnt Opmand.
.
Desuden beskikkes der 2 Suppleanter. en gennem Udnævnelse af Amtsraadet og en gennem Udmeldelse af Hettcn,
til at fungere i Tilfælde af, at en af de henholdsvis af Amts12

ramlet udnævnte ellcr af Hetten udmeldte ordinære Taksationsmænd har Forfald. De udnævnte Taksatiollsmænd saavel SOI11 Opmanden har cn Gang for alle til Retten al afgivc
skriftlig Forsikring paa Ære og Samvittighed om at udføre
de forel'aldende Forretning~r mcd streng Upartiskhed og Opmærksomhed, overensstemmende med de her givne Forskrifter.
Med Hensyn til Taksationsmændenes Honorar gælder, hvad
derom til enhver Tid fastsættes af Amtsraadel.
KOlllmissionen har at ansætte vedkommende Vejstrækninger, Grunde eller Bygninger til sand Værdi i Handel og
Vand el; men ved Erstatningens Fastsættelse bliver heri at
afkorte den Forøgelse i Værdi, som den tilbageblivende
Ej endOIll skønncs al opnaa. Som Følge heraf kan Erstatning (Ol' Afst aaelse endog ganske bortfalde, naar den af
Kommun en trufne Foranstaltning af Kommissionen skønnes
at medføre større Fordel for Ejeren; end det afstaacdes
Værdi udgør. Naar Grund afstaas til Udvidelse af allercde
bes taaende Veje, skal der tagcs særligt Hensyn dels til den
større l3 ygge Frihed, Ejercn herved maatte opnaa, dels til,
om den paagældende Ejendoms Udstrækning er saa stor, at
Ejendomme n ogsaa efter Afstaaelsen giver Lejlighed til samme An vendel e som tidligere, saa at den aFstaaede Jord
paa Grund hera f kun kan bctragtes som mindre værdifuld
Baggrund, og om Ejendommens Udstrækning langs Vejen
ikke foran d rcs ved Afstaaelsen. Forsaavidt i noget Tilfælde
dcn tilbageblev ne Del af Ejendommen maatte være saa lidcn
ellcr snnledes beliggende, at den af Kommissioncn ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bibeholdes som særlig Ejclldom, ka n Ejeren fordre den hcle Ejendom overtaget af Kommun cn 111 0d Erstatning al' dens fulde Værdi efter I{ommissionell s Bes temmelse.
n en saal ecles fastsatte Erstatning udredes af Kommunens Kasse og udbetales snarest efter Arealafstaaelsen.
Erstatningcn kan kun udbetales til Ejeren, naar Ejendomm en ikke er behæftet med Pant eller Grundbyrde, eller
fl aar sa mtlige Panthavere og Indehavere af Grundbyrder
har medd elt Samtykke til Udbetalingen, eller naar der for
Arealar"i velsen forcligger Uskadelighedsattest enten l) i Henhold tii Tinglysningslovens § 23, eller 2) i Henhold til
Udstykningslovens § 4.
Er inden 6 Maaneder ingen anden Overenskomst opnaaet, udbctales Erstatningen mod Afskrivning paa vedkommende Gældsbeviser til den eller de Panthavere, som godtgør at være først panteberettigede i Ejendommen.
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§ 15. Endelig Belægning af offentlige Veje

111.

v.

Nanr en offentlig Gade, Vej eller Pinds, dcl' ikke el' forsynet med en endelig Belægning, eller unnI' en offentlig
Gade m. v., hvis Belægning ikkc er tilelldebl'llgt efter Bestemmelserne i § 12 i Løbet af tO Aar, forsynes med endelig
Belægning, der kan udfores delvis og til forskellig Tid, kan
Sognernndet - under Iagttagelse af dcn i S t2 fastsatt e Begrænsning med Hensyn til Grunde, del' s tøder til Plads
eller Torv - bestemme, at indtil Halvd elcn al' dc derm ed
forbundne Udgifter skal godtgøres Kommun en nI' de tilstødende Grunrles Ejere.
Saafremt i snadanne Tilfælde mindst tre Fjcrded ele ar
de tilstodendc Grundcs Ejcrc frcmsætt er Ø nskc t om cn
kostbarere Belægning end rlen, Sogneraadet skønner passende, kan Sognernadet, hvis det vil imødekomme Ønskct,
og de Grundejere, der frembærer det, repræscnterer mindst
tre Fjerdedele af den samlede Ejendomsskyld, del' kommer
i Betrngtning, bestemme, at samllige de tilstørl end c Grun des
Ejerc tillige skal betale helc den Merudgift, der er forbun dct
med dcn kostbarere Belægning. De sanlIlle Heglcr gælder
ved Omlægning af ofTentlige Gader m. v.

NMr Bidrag et paalignel el ikke udparcelleret Areal
pau ovcr (jOOO 111 2 , kan Ejeren begære Henstand med Erlæggelscn af dcn Del af Bidraget, som overstiger Bidruget
al' en Parccl ar normal Størrelse paa det paagældende Sted,
indtil Udparccllering eller Bebyggelse i Tilknytning til Vejen
lind cr Sted, cller Ejeren selv udnytter Arcalet paa tilsvarende lv/aade. Til saada nne rcsterende Bidrag tillægges paale"bn e Hcntcr, som ophører, naar det samlede Bcløb, der er
eringt i Renter, svu rer til det paaligncdc Bcløb.
Bidrag, so m maattc blive ansat til kontant Betaling, og
so m ovcrs tiger tOO Kr., 10 111 vedkommendc Grundejer forlangc I'ord clt over en Aarrække indtil 10 Aar mod at forrcntc dct til enhver Tid skyldige Beløb med indtil 6 Ofo p. a.
Sogneraadet kan imødekomme Ønsker om afdragsvis
Bctaling ul' de ~c n ere tilkommende Bidrag, idet dog Afdragsperioden ikke maa strække sig ud over den for de oprindelige Bidrag fas tsatte Afdragstid.

Afsnit V, Bestemmelser vedrørende
baade private og offentlige Veje,

§ 16. Udgifternes Fordeling.

§ 17. Ledningel', Master, Opgravninger m. v.

Fordelingen mellem Grundejerne a f de Omkos tnin ger,
som efter Arbejdets Udførelse i Henhold til §§ 12, 13 og J;;
paalægges dem, fasts æ ttes af Sogneraadc t, som herved hal'
at tage Hensyn til Udstrækningen af E.iendommens G1'11 n d
mod Gaden m. V., samt til dens til enh ver Tid ga~ ld cll!lc
Vurdering til Ejendomsskyld eller andcn fol' Skalleydelsc
lovmæssig Ejendomsvurdering.
Ved Fastsættelse af Udgifterne medregnes Kommun cns
direkte konstaterede Udgifter til Ind vars ling, ill øder, Ink assation, særligt Tilsyn med Arbejdet, Kursta b, Rentctah.
Udgifter ved Sagens eventuelle Behandling fol' Amlsr-aaclct
o. l., og desuden tillægges for Administra tion 5 Ofo a f Ud gifterne.
Naar de omhandlede Arbejder er fuldført og Udgiftcrnes Fordeling fastsat, bestemmer Sogneraadet tilli ge, hvorledes og h vornaar Betalingen for dette Arbejde skal ydes,
bl. a. om hele Beløbet skal forfalde til kontant Betaling
umiddelbart herefter, eller om en Del af Beløbct kan afdrages efterhaanden i Forhold til de paagældend e Ejcndommes stigende Udn yttelse ved Bebyggelse, Udsty knin g
eller andet.

Ejc ren af en priva t Vej I,an ikke modsætte sig, at
KOlllm un en lade r nedlægge Kabler, Vand- eller Gasledningcr o. I. i Vcjcn og lader anbringe Master m. v. mod at
Vcj(' n I' tahlercs og vedligeholdes som anført nedenfor.
Tilladelscl', dcr af privn te meddeles til Anbringelse af
I.cdninger, Mas ter eller lignende i eller paa private Veje,
er ikke forb indcnde for Kommunen uden Sogneraadets
Sa mty kkc.
I ugcn maa uden Sogneraadets skriftlige Tilladelse optage den eksis terende Befæs telse paa offentlige eller private
Vcjc eller foretagc nogcn Art af Opgravning i ell!!r Forandring :lr sammc, og den, hvcm saadan Tilladelse gives, er
dcrhos pligtig til hurtigst muligt at genoprette den tidligere
Tilsta nd , sa ml dereft er i et Tidsrum af to Aar uden Udgift for det oO'entlige at vedligeholde Befæstelsen over Opgrav ningen en cr Sognera:ldcts nærmere Anvisning.
Forsaavidt Istandsællelsen eller Vedligeholdelse ikke
fore tages hurtigst muli gt eller ikke udføres paa en efter
Sogneraadcts Skøn tilfredsstillende Maade, kan Sogneraadet
lade Arbejdet udføre for vedkommendes Regning og Beløbet
op kræve, eventuelt inddrive efter de i § 18 angivne Regler.
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§ 18. Betaling og Inddrivelse af Bidrag.
Naar ct af dc i Henhold til denne Vcdtægt bestcmte
Arbcjdcr er fulMort og Udgiftsfordclingen forctagct, mcddcler Sogncraadet ved anbcfalet Brev cnhvcr vcdkommelldc,
hvad han har at bctale til Kommuncn s Kassc.
Naar vcdkommende ikkc ind cll en af Sogncraadet Ihstsat Frist godtgor Kommunens Kasse den ham paahvilcndc
Andel af Udgillerne med paalobne Rcnter, kan dcn cncr
forcgaacnde lovlig Omgang inddrivcs vcd Udpantning med
sammc Fortrinsret, som tilkommcr dc paa faste Ejcndommc hvilende kommunale Skattcr, og i Overensstemmelse
med de for disses Inddrivelsc gælden de Hegler. uden Hcnsyn til, om Ejendommen scncre llIaa Ile værc overgaaet i
llndres Eje.

§ 19. Indankning.
Klager oyer Sogneraadets Kendelser og Beslutninger
kan forelægges Amtsraadet til Afgørelse. Saadan Paaa nke
maa, for at komme i Betragtning, være ind leveret paa Amtskontoret inden 1 Maaned ener, al Sogneraadets Beslutning
er bckendtgjort paa lovlig Maade.
Paaankefristen regnes fra Dagen for den første Indrykning af 2 eller flere efter hinanden indrykkede Bekend tgørelser.
Vedkommende fritages dog ikke ved Klagen ('ar at
efterkomme et ham givet Paalæg.

§ 20.

Dispensation.

Amtsraadet kan efter Indstilling fra Sogneraadet till ad!!
Afl'igelser fra denne Vedtægt.
Dover Sogneraad. den 29. December .194·5.

O. Mikkelsen. Fr. Kristensen. J . Stougaard Nielsen .
K. Mogensen. Jens Jørg. Jensen.
Erh. Sørensen.

Mar. Nielsen .

Rs. Nielsen. Th. Henriksen.

Nærværende Vejvedtægt approberes herved.
Skamlerborg Amlsraad, den 8. Maris 194·6.

Schau.
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