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9HC Tisvilde By, Tibirke

Partshøring i forbindelse med ansøgning om
gravetilladelse til Rådyrvej 5-6. Grave 4m i rabat
og skydning under vej
Gribskov Kommune har modtaget en ansøgning, om tilladelse til at grave i
ovenstående vej i perioden fra 03-12-2020 til 22-12-2020. Inden tilladelsen
gives, vil Gribskov Kommune høre om, der er særlige forhold kommunen
skal være opmærksomme på.
Gribskov Kommune stiller som Vejmyndighed de nødvendige krav til
entreprenøren om relevant reetablering og oprydning m.v.
Har I bemærkninger bedes I sende dem til Gribskov Kommune inden, den
07-12-2020. Modtager Gribskov Kommune ingen bemærkninger, vil
tilladelsen blive givet med de almindelige og relevante vejtekniske
betingelser.
Regelgrundlag
Gribskov Kommune er vejmyndighed for de private fællesveje.
Som vejmyndighed skal Gribskov Kommune udstede gravetilladelse i
henhold til privatvejslovens § 67.
Da kommunen ikke er ejer af vejen kræves en parthøring jvf. §19 i
forvaltningsloven. Denne partshøring omfatter ejeren af vejen, hvor
arbejdet skal foregå.
Såfremt I ønsker yderligere oplysninger, bedes i kontakte Gribskov
Kommune på TMS@gribskov.dk
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Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af 27. december 2014)
Ledningsarbejder
§ 77. Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af
ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de
formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt bestemt ved aftale, kendelse afsagt af en
ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens
§§ 37 og 38, jf. § 40.
Stk. 3. Foretages der i forbindelse med et statsvejsanlæg arbejder på en kommunal eller
fælleskommunalt ejet ledning placeret i en kommunevej, afholder staten udgifterne til dette
ledningsarbejde. Udgifter til senere arbejder på disse ledninger er dog omfattet af stk. 1.

Lov om private fællesveje (Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015)
Opgravning og ledninger
§ 67. § 73 i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse ved byggeri, udgravning og
opfyldning på og ved private fællesveje.
Stk. 2. §§ 73-76 i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på private fællesveje i byer og
bymæssige områder.

Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014)
Partshøring
§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte
oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes
afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet
denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller
vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens
afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for
ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,
2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til
offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende
oplysninger,
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller
hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med
væsentlige vanskeligheder, eller
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med
grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at
nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde
anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Med venlig hilsen
Pernille Mortensen
Center for Teknik og
Borgerservice
Beredskab og Ressourcer
Gribskov Kommune
2/2

