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Vejvedligehold 

Fanø Kommune og Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderho aftalte 
på møde af 11-11 2021, at lave et forståelsespapir over opgavefordelingen for prak-
sis ved vedligehold af de private fællesveje, der har en vedligeholdelsesaftale med 
Fanø Kommune jævnfør Lov om private fællesveje.1

Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god 
og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsy-
net med forsvarligt afløb. Dette fremgår af lov om private fællesveje.2

Der skal vedligeholdes på det anlagte, ibrugtagne og udlagte område, som det er an-
givet på den centrale vej- og stifortegnelse. Herunder grøfter og rørunderføringer, 
der befinder sig i det anlagte, ibrugtagne eller udlagte vejområde.

En vejkonto må kun anvendes til vejvedligehold og istandsættelse på den vej/veje, 
som den er bestemt for. 
Kontoen må ikke bruges som opsparingskonto, bidragene skal derfor tilpasses til pri-
sen på de forventede opgaver. Der må aldrig bruges flere penge, end der er indestå-
ende på kontoen.

Aconto vejbidraget fastsættes 1 gang årligt efter drøftelse mellem Grundejerforenin-
gen for sommerhusområdet i Sønderho og Fanø Kommune.
Administrationsvederlaget fastsættes af Fanø Byråd i takstbladet.

Fanø Kommunes opgaver:
 Myndighedsopgaver vedr. vejvedligehold.
 Dialog med Grundejerforeningen i forbindelse med større vedligeholdelsesar-

bejder.
 2 gange årligt opkræves aconto vejbidrag af Fanø Kommune for den enkelte 

ejendom.
 Vejbidragene konteres på de forskellige vejkonti.

1 Jf. § 55 stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4/11 2015 om private fællesveje med senere ændringer
2 Jf. § 44 i lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4/11 2015 om private fællesveje med senere ændringer



Side 2

 Betaling af regninger fra de forskellige vejkonti.
 2 gange årligt leveres opgørelser over vejkonti til Grundejerforeningen.
 Videreformidling til Grundejerforeningen eller entreprenør af borgerhenvendel-

ser om manglende vejvedligehold.

 Grundejerforeningen for sommerhusområdet i Sønderhos opgaver:
 Vælger entreprenør.
 Har dialogen med entreprenør om vedligehold.
 Påser at regninger er i henhold til udførte arbejder.

Bilag: oversigt over vejkonti.

Venlig hilsen

Charlotte Stokholm
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