
VEJBELYSNING PÅ SØLODDEN 
Grundejerforeningens bestyrelse drøftede vejbelysningssagen på det ordinære bestyrelses 
møde torsdag d. 8/9-2011.  

Til mødet var desuden indbudt Kristian Nielsen (nr.87) da han som tidligere formand kender 
sagen fra dens begyndelse. 

Herunder beskrives dels historikken og efterfølgende hvilke tiltag bestyrelsen har taget. 

Der skal her gøres opmærksom på at denne sag ikke er en sag mellem kommunen og 
grundejerforeningen, men mellem kommunen og den enkelte husejer. Men da det vedrører 
alle vil bestyrelsen gerne føre sagen på vegne af de enkelte husejere. Hvis der er husejere, som 
ikke ønsker at bestyrelsen skal varetage deres interesser i denne sag, bedes de kontakte 
bestyrelsen og/eller formanden. 

SAGENS FORLØB (KORT) 
På baggrund af en dom besluttede Ballerup kommune i 2009 at alle kommunens private 
fællesveje skulle betale for deres vejbelysning. Det blev ligeledes besluttet at opkrævningen 
skulle foregå igennem grundejerforeningerne, derfor blev grundejerforeningens bestyrelse d. 
20/7 2009 orienteret om at de fra 2010 skulle betale for vejbelysningen. 

Bestyrelsen kontaktede Parcelhusejernes Landsorganisation (PL) for at få juridisk bistand. PL 
foreslog at bestyrelsen klagede til Vejdirektoratet (VD) over nogle enkelte punkter i 
beslutningen fra kommunen: 

1. Kommunen kan ikke pålægge grundejerforeningen, at skulle opkræve penge fra de 
enkelte husejere. 

Bestyrelsen valgte at tilføje følgende til klagen 

2. Forskelsbehandling i forhold til nogle af de omkringliggende veje, ang. om vejen er en 
skolevej. 

3. Antallet af lysstandere er forkert. Det korrekte er 28.  

VD afgjorde sagen d. 17/5 2010, hvor bestyrelsen fik medhold i punkt 1, mens de andre 
forhold ikke var noget som VD kunne tage stilling til da det ikke er af lovmæssig karakter.  

Afgørelsen kan læses her: 
http://www.vejsektoren.dk/vejjuraprint.asp?page=document&objno=631049  

Derfor skulle Ballerup Kommune nu omgøre beslutningen og sende deres afgørelse til 
samtlige husstande. Hvilket de gjorde i august 2011. 

LOVGIVNINGEN 
Ifølge loven er Ballerup Kommune i sin fulde ret til at kunne opkræve grundejerne for 
vejbelysningen. Men det er stadig kommunen som bestemmer, hvor meget lys der skal være, 
hvornår det skal være tændt osv. Dvs. kommunen bestemmer og grundejerne betaler. 

VEND… 

Mere på bagsiden 



HVAD SKER DER NU? 
Bestyrelsen har besluttet at gøre følgende: 

1) Der har været en stor tilslutning til at udgiften fordeles ligeligt blandt alle husejerne. 
Derfor vil Peter (nr. 75) fortsætte med at samle underskrifter ind. 

2) Per (77), Kristian (87) og Morten (67) udarbejder et høringssvar til kommunen på 
vegne af alle husejerne. Dette svar vil indeholde følgende: 

a. Ændring af fordelingsnøglen til ligeligt fordeling. 
b. Antallet af master er forkert – skal være 28. 
c. Anfægtelse af at kommunen kan opkræve med tilbagevirkende kraft. Dog kan 

kommunen have lov til dette da VD ikke anfægtede at kommunen kunne 
opkræve beløbet, men at det ikke kunne være igennem grundejerforeningen. 

d. Dokumentation for hvordan de er kommet frem til det beløb der skal betales. 
Hvad det dækker over, elmåler aflæsning osv. 

e. Påpege at der i vurderingsskemaet mangler 2 krydser – dels på bump og dels på 
vejbredden som er under 6 m. Dermed opnår vi flere end 3 kryds og dermed er 
der mulighed for, at kommunen kan betale halvdelen. 

f. Påpege at der i de seneste 6 måneder har været 4 indbrud og dermed er vi 
muligvis berigtigede til endnu et kryds ang. Kriminel præventive 
foranstaltninger. 

Hørringssvaret vil være at finde på hjemmesiden inden vi sender det. Hvis der er nogle 
som ønsker at være med til at skrive svaret, kontakt da formanden. 

HVAD SKAL DU FORETAGE DIG? 
Hvis du ønsker en ligelig fordeling af udgifterne og at bestyrelsen udarbejder et høringssvar 
til kommunen – så skal du ikke foretage dig andet end at skrive under på den 
underskriftsindsamling Peter er i gang med.  

Hvis du der imod, ikke er enig i ovenstående eller ønsker at bidrage, så kontakt venligst 
bestyrelsen og/eller formanden. 

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningens bestyrelse 

 

Bestyrelsen: bestyrelse@solodden.dk 

Formand (Morten Sørensen, nr. 67): formand@solodden.dk eller tlf. 4072 8868  


