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Vejdirektoratet henviser til ovennævnte sag, hvor vi har gennemgået sagens 
akter, herunder det fra 
kommunen indsendte i brev af 20. februar 2012. Sidstnævnte brev m/bilag er 
vedlagt denne e-mail af hensyn 
til GF Sølodden.

Vi har noteret os, at kommunen i sit beregningsark har fordelt udgifterne efter 
reglerne i privatvejslovens §§ 
57-62, jf. lovens § 45, stk. 3. Af beregningen fremgår det, at der er givet et 
passende reduceret bidrag til 
ejendommene, Sølodden 1-9 samt 95, da disse ejendomme også grænser op til den 
offentlige vej, Sølodden, jf. 
vejbidragslovens § 11, stk. 5.

I relation til bestemmelsen i vejbidragslovens § 11, stk. 5 om et passende 
reduceret bidrag til ejendomme, der 
har facade mod mere end én vej, kan vi oplyse, at bestemmelsen tillige omfatter 
såvel offentlige stier som 
private fællesstier. I den forbindelse har vi noteret os, at ejendommene, 
Sølodden 61 og 63 samt 83 og 85, alle 
også har facade mod sti.

Vi skal derfor anmode kommunen om at redegøre for status af de to pågældende 
stier, idet vi skal bemærke, at 
stien mellem Sølodden 61 og 63 er beliggende på to matrikler, matr. nr. 3 on og 
3 lf.

Endelig skal vi anmode kommunen om dels at indsende fotos af de af 
grundejerforeningen påberåbte 
"hastighedsdæmpende foranstaltninger", dels at forholde sig til det af 
grundejerforeningen oplyste omkring 
ulovlig forskelsbehandling, hvis grundejerforeningen skal betale for 
vejbelysningen.

Vi skal anmode om at modtage kommunens oplysninger mv. senest torsdag den 17. 
maj 2012.

Venlig hilsen

Søren Kongsted
Fuldmægtig
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