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Grundejerforeningen Lunden 

c/o Anders Skov Sørensen 

Rødtjørnevej 31 

Laurbjerg 

8870 Langå 

  

  

Kære Anders, 

(Kopi: Karin til arkiv) 

  

Tak for din henvendelse. 

  

Som svar på dine spørgsmål kan jeg oplyse følgende: 

  

- Lunden, er ikke længere med i den verserende sag om omklassificering. Dette fremgår også 

af listen på kommunens hjemmeside: 

Men Trafik og Veje skal beklage, at dette ved en fejl stadig fremgår af kortet, som også 

ligger på denne hjemmeside: https://www.favrskov.dk/omklassificering-af-veje. 

Nye opdaterede kort vil erstatte de eksisterende. 

  

- Med hensyn til Rødtjørnevej kan kommunen tilbyde at opsætte skilt ved indkørslen fra 

Lunden, hvor det fremgår at der kun er adgang for vejens beboere. Endvidere vil kommunen 

tage kontakt til skolen og præcisere, at færdsel til og fra skolen fremover skal ske via 

Skolevej. Ellers må man forvente, at vejen benyttes som de øvrige private fællesveje 

i jeres grundejerforening. Da vejene må anses at have ens benyttelse, fordeles eventuelle 

udgifter med 1 part pr. grundejer. 

Med hensyn til en istandsættelse af vejen, vil der før vejen bliver overdraget til grundejerne, 

blive udfærdiget en tilstandsrapport af vejens niveau. Her er det besluttet, at de veje 

som bliver omklassificeret - fra off. til private fællesveje - som minimum. skal have en 

restlevetid på 30 %. En sådan foreløbig tilstandsrapport vil, sammen men et brev om 

kommunens 

påtænkte beslutning, blive udsendt til alle de berørte grundejere. Der vil herefter være en 

høringsfrist på 12 uger til at sende indsigelser om den påtænkte beslutning til kommunen. 

  

Jeg håber hermed at have besvaret grundejerforeningens spørgsmål og står ellers gerne til rådighed.  

  

Jeres henvendelse vil blive gemt på sagen og vil indgå i den videre sagsbehandling. 

  

 Venlig hilsen 

 

Bent Høgh Mahler 

Projektkoordinator 

Trafik og Veje 

Direkte: 8964 5311 

Mobil: 4084 3359 

EAN-nr. 5798004505281 

Hovednummer: 8964 1010 

Skovvej 20, 8382 Hinnerup Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DK 
 

http://mail.tdc.dk/viewattach.cgi/image001.png?spec=0.7.body.1&UID=1000&pathname=%2FLunden&download=1&r=14665971000.300217051730819
https://www.favrskov.dk/omklassificering-af-veje

