Bemærk: Dette brev er et standardbrev. I de breve, som er sendt ud til de berørte
borgere, er de gule markeringer udfyldt med de aktuelle oplysninger, der gælder
for den aktuelle modtager af brevet.
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Høring om betaling for belysning på private fællesveje
Byrådet for Silkeborg Kommune har besluttet, at det er grundejerne, der bor langs vejen, som
skal betale for belysningen på private fællesveje, på lige fod med udgifterne til vedligeholdelse
og snerydning, der også betales af grundejerne selv.
Vejdirektoratet har slået fast, at det er en lovlig beslutning, at grundejerne skal betale for
belysningen på private fællesveje. Beslutningen gennemføres nu.
Dette brev er derfor kun en høring for at sikre, at vi bruger de rigtige oplysninger om din
grund. Se hvad du kan kommentere på i afsnittet høring.

Det betyder det for dig
Det betyder for dig, at du skal være med til at betale for vejbelysningen i dit vejområde.
For dig er det beregnet til [udgift] kr. for 2014. Dette svarer til en andel på [andel] % af
udgifterne for dit beregningsområde [Beregningsområde].
For at finde ud af, hvor stor en andel du skal betale for din ejendom beliggende på [adr.,
husnr, postnr, og by], har vi ud fra Privatvejsloven lavet en fordeling. I den fordeling indgår
din grunds facadelængde, areal og ejendomsværdi/benyttelse (benyttelse kan fx være bolig,
erhverv mm.)




Matriklens facadelængde, m:
Grundstørrelse, m2:
Ejendomsværdi i kr. eller benyttelse:

[facadelængde]
[reg. grundareal]
[ejendomsværdi]

Indgår med 10 %
Indgår med 25 %
Indgår med 65 %

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi er kommet frem til dit beløb, kan du læse mere under
spørgsmål og svar på sidste side og på vores hjemmeside: Link til spørgsmål og svari
Belysningsanlægget vil fortsat være ejet af Silkeborg Kommune. Det er en fordel for jer på
grund af de tekniske og sikkerhedsmæssige krav samt det juridiske ansvar, der gælder for
anlæg med stærkstrøm.
Det, du betaler os for, er driften af gadelamperne dvs. strøm, eftersyn, udskiftning af pærer og
beredskab ved hærværk og skader på master og armaturer.
Fremadrettet dvs. fra og med 2015 vil du få opkrævningen sammen med ejendomsskatten.

Høring
Dette brev er en høring. Det er muligt, at du får flere breve samtidig i denne høring, det kan
være fordi du har flere ejendomme eller hører til flere afregningsområder. Det kan også være,
at du har været med i en høring om samme emne i 2012. Høringen blev imidlertid underkendt
af Vejdirektoratet, fordi vi beregnede udgifterne som et gennemsnit.
Det råder vi nu bod på med en præcis beregningsmetode, og derfor skal du høres igen for at
sikre, at de oplysninger, vi har brugt i beregningen, er korrekte.
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Du har







mulighed for at kommentere på om følgende er rigtigt:
Din facadelængde mod vejen i afregningsområdet
Dit grundareal
Din ejendomsværdi
At din vej er en privat fællesvej og du har vejret til den
Om der er fejl i beregningen
Om evt. reduktioner er givet korrekt

Alle høringssvarene vil blive samlet og besvaret.
Der er høring til og med torsdag den 13. februar 2014, så der skal vi senest have dine
skriftlige kommentarer.
Du kan sende dine kommentarer pr. mail på vejbelysning@silkeborg.dk, eller du kan du sende
et brev til:
Silkeborg Kommune
Att. Vejbelysning, Vej- og trafiksektionen
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg
Vi har så vidt muligt indarbejdet de høringssvar, vi fik i sidste omgang.
Måske har du ikke har været med i en høring vedr. gadebelysning før. Det kan skyldes, at du
er ny ejer, eller at dit område ikke var taget med i sidste høring.
Vi forventer at have en afgørelse på de fleste veje i løbet af foråret 2014.

Vil du vide mere
Ovenstående er en meget kort beskrivelse af den jura og de beregninger, der indgår i
fordelingen. Vi har samlet nogle uddybende oplysninger på næste side og håber, at du kan
finde svar på dine spørgsmål der. Derudover har vi på kommunens hjemmeside samlet flere
informationer om betaling af gadebelysning på private veje. Generelle spørgsmål, som ikke er
med i bilaget eller måtte komme i forbindelse med høringen, vil blive samlet på denne
hjemmeside: Link til spørgsmål og svar
Du har selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål pr. mail på vejbelysning@silkeborg.dk
eller kontakte os på telefon 2311 0260. Telefonen vil, så vidt muligt, være åben i kommunens
åbningstid. Se åbningstiderne herii

Venlig hilsen

Vej- og Trafikchef
Flemming F. Christensen

Vejingeniør
Erik Bjerre
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Udvalgte generelle spørgsmål og vores svar
Kan jeg slippe for at betale?
- Ja, hvis du ikke har vejret til en privat fællesvej. Dette skal du selv dokumentere.
- Nej, ikke hvis du har vejret til en privat fællesvej. Vejdirektoratet har i deres afgørelse af 3.
juli 2012 slået fast, at Silkeborg Kommune lovligt kan lægge udgiften til vejbelysning over til
grundejere på private fællesveje.
- Nej, heller ikke, hvis du kun har en tom grund med vejret. Dvs. at et fællesareal også indgår
i beregningen.
Skal jeg søge aktindsigt for at få lov til at se, hvordan I er kommet frem til min pris?
Nej, det er ikke nødvendigt. Du sender bare en mail om, at du ønsker at se din beregning, så
sender vi den.
Hvordan er I nået frem til facadelængden?
For at finde facadelængden har vi målt længden af grundens facade, der grænser op til den
private fællesvej, som tilhører dit afregningsområde.
Eksempel
Den gule linje viser grundens facadelængde. De 3
linjestykker lægges sammen og giver facadelængden.
Bemærk at også de 2 linjestykker ved holdepladsen tæller
med, selvom det ikke er der, udkørslen er.
Hvordan har I beregnet udgiften for et område?
For at kunne regne præcist ud hvad dit område koster, er der flere faktorer, der har
indflydelse: Antallet og typen af armaturer samt din ejendoms areal, facadelængde og værdi.
Der kan være flere forskellige typer lyskilder og armaturer i samme område.
Hvert armatur har sin egen pris hvor alle faktorer som vedligehold, eftersyn, beredskab,
strømforbrug lyskildens pris og levetid indgår.
Når vi tæller det sammen giver det afregningsområdets samlede udgift.
Hvor gamle er de tal I bruger?
Tallene er ca. 2 år gamle. Det er efter samme regler, som når ejendomsskatten beregnes. Dvs.
for 2014 bruges data fra 2012. Ejendomsværdi og areal hentes fra ”Ejendoms og
Miljødatabasen” leveret af KMD for at sikre ens datagrundlag, det er samme sted data til
ejendomsskatten hentes.
Hvorfor er betalingens størrelse anderledes end i sidste brev?
I sidste høring var udgifterne baseret på gennemsnitsbetragtninger. Det var ikke lovligt, så nu
matcher den faktiske udgift for det område, du tilhører.
Se flere spørgsmål og svar på kommunens hjemmeside: Link til spørgsmål og svar
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URL til Link til spørgsmål og svar: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-ogtransport/Vedligeholdelse-af-veje-stier-og-fortove/Private-faellesveje
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