
Ørholm Grundejerforening 
V/Tommy Mejdahl 
Danmarksvej 20 A 
2800 Kgs. Lyngby 
 
Vejdirektoratet 
Niels Juelsgade 13 
Postboks 9018 
1022 København K    Kgs. Lyngby 7. december 2010 
 
 
Klage over Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at nedklassificere en række offentlige veje til private 
fællesveje. 
Ørholm Grundejerforening mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune i den forbindelse har tilsidesat 
god forvaltningsskik, samt hensynet til berørte borgere. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet af sommeren i lighed med andre af landets Kommuner 
igangsat arbejde med at vurdere om nogle af Kommunens veje skulle nedklassificeres til private 
fællesveje. 
I den forbindelse har Lyngby-Taarbæk Kommune iværksat en høring, som mange borgere og 
foreninger har indgivet indsigelser imod. 
Dernæst har Lyngby-Taarbæk Kommune sendt brev til alle, der har gjort indsigelse, med besked 
om at sagerne vil blive behandlet løbende i løbet af vinteren, og at man vil få besked om Lyngby-
Taarbæk Kommunes afgørelse i løbet af foråret. 
 
Imidlertid meddelte Transportminister Hans Christian Smidt, at han ville standse kommunernes 
forsøg på at overdrage det økonomiske ansvar for kommunale veje til grupper af borgere, og at 
han ville fremsætte et lovforslag den 5. november 2010.  
 
Dette fik Lyngby-Taarbæk Kommune til at kalde Kommunalbestyrelsen sammen tidligt om 
morgenen den 5. november for med en lynbeslutning at omgå Transportministerens lovforslag. 
Dette er efter Ørholm Grundejerforening’s bedste overbevisning ikke en Kommunalbestyrelse 
værdig, endsige i overensstemmelse med god forvaltningsskik. 
 
Endvidere har denne meget hurtige ’sagsbehandling’ bevirket, at der – i hvert fald for Ørholm 
Grundejerforenings område – er foretaget så mange faktuelle fejl i Lyngby-Taarbæk Kommunes 
vurdering af vejene, at det er vor påstand, at der er tale om en generel vurdering – i bedste fald 
en vurdering foretaget på distancen, og at der dermed er belæg for at påklage Lyngby-Taarbæk 
Kommunes beslutning som værende i strid med god forvaltningsskik. 
 
Idet vi håber på Vejdirektoratets forståelse imødeser vi Direktoratets svar på vores klage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tommy Mejdahl, formand for ØGF 


