Brev fra Halsnæs Kommune af 26. januar 2010 vedr. hastighedsdæmpende foranstaltning og jordvolde
Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune
v/ næstformand Egon Pedersen
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje m.m.
Med henvisning til dit brev af 14. januar 2010 kan jeg oplyse, at bestemmelserne og proceduren for
etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje i sommerhusområderne i
Halsnæs Kommune er følgende:
Ifølge privatvejslovens § 44, stk. 3 må der ikke uden vejmyndighedens (Halsnæs Kommune) og politiets
samtykke foretages /opsættes færdselsmæssige foranstaltninger på private fællesveje.
Foranstaltningerne opsættes, betales og vedligeholdes af grundejerforeningen, vejlauget eller de personer
der går sammen om at få foranstaltningerne opsat.
Det skal bemærkes, at foranstaltningerne i vides mulige omfang skal være belyste, og hvis der ikke i
forvejen er gadebelysning udfor, hvor foranstaltningen ønskes placeret, skal dette også betales af
grundejerforeningen.
Grundejerforeningen eller vejlauget skal indsende en ansøgning til Halsnæs Kommunes Team Vej, for
den/de veje man ønsker at udføre hastighedsdæmpende foranstaltninger på.
I ansøgningen skal angives, hvilke type hastighedsdæmpende foranstaltninger man ønsker at opsætte, og
hvor de placeres. Nødvendig skiltning skal også være vist på tegningen (skiltningen betales ligeledes af
grundejerforeningen / vejlauget).
Kommunens Team Vej behandler herefter ansøgningen i samarbejde med politiet.
På de offentlige veje er det kommunen, der opsætter og betaler for hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Strækningerne bliver udvalgt dels ud fra, hvor der sker uheld/ hvor der er behov for foranstaltninger,
og til dels også ud fra hvor der kommer borgerønsker til hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Med hensyn til jordvolde mod vej kan det oplyses, at man i Halsnæs Kommune generelt ikke må
terrænregulere mere end +-0,5 m i forhold til naturligt terræn på egen grund, med mindre der er en særlig
begrundelse.
En særlig begrundelse kan være afskærmning mod trafikstøj.
I Halsnæs Kommune må man som udgangspunkt opføre en 1,5 m høj jordvold
(målt i forhold til vejrabattens niveau) mod offentlig vej.
Voldens fod skal placeres 1 meter fra skel mod vej og nabogrunde.

Ansøgning skal fremsendes til Halsnæs Kommune, Team Vej.

