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Offentlig høring  

Påtænkt tilladelse til nedlæggelse af privat fællesvej 

 

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af den private fællesvej 

Rimsø Bygade, som løber bag ejendommen matrikel nr. 7a Rimsø By, Rimsø beliggende 

Hemmed Kirkevej 30A, 8500 Grenaa. Den del af Rimsø Bygade som der søges om nedlæg-

gelse af løber fra Hemmed Kirkevej til Rimsø Bygade, kommunevejen. Det er kun den del 

af den private fællesvej som ligger på matr.nr. 7a Rimsø By, Rimsø der ønskes nedlagt.  

 

Rimsø Bygade er en privat fællesvej beliggende i landzone, og kræver derfor tilladelse 

til at blive nedlagt jf. privatvejslovens1 § 12, stk. 1. Af denne bestemmelse følger det, 

at det  er bestemmelserne i § 72-76 der finder anvendelse på nedlæggelse af private 

fællesveje.  

 

Påtænkt tilladelse 

Kommunen påtænker at meddele tilladelse til nedlæggelse af den private fællesvej.  

 

 

Naturbeskyttelsesloven 

Norddjurs Kommune har forespurgt byg og miljø, for at få en vurdering af om nedlæggel-

sen af vejen er omfattet af naturbeskyttelsesreglerne2 § 26. Det er kommunens vurde-

ring, at en nedlæggelse ikke er omfattet af reglerne.  

 

 

Lovpligtige oplysninger 

Vi skal oplyser følgende bestemmelser: 

 

§ 72, Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis 

1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder 
og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller 

2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. 
 

§ 75. Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2, eller § 74, stk. 2, fra 
en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundeje-

ren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de 

 
1 LBK nr 1234 af 04/11/2015 Lov om private fællesveje  
 
2 LBK nr 1986 af 27/10/2021 
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taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger 

efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

§ 76. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse 

eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til 

notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har inte-
resse i nedlæggelsen eller omlægningen. 

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse 
eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele 

de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, 
stk. 2, i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har inte-

resse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndighederne skal ved fordelingen særlig lægge 
vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne. 
 

 
 
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til anju@norddjurs.dk senest den 8. maj 2023, 

mrk. Sagsnr 22/12901.  
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