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Hvorfor skal vi have et vejlaug?
• Den aktuelle anledning er, at kommunen har 

opsagt serviceordningen vedr. snerydning og 
mindre vedligeholdelse af de private fællesveje.

• Et vejlaug vil også være vigtigt, hvis der skal 
gennemføres et større asfaltarbejde på vejen.

• Et vejlaug vil også kunne bruges, hvis der skal 
løses andre opgaver af fælles interesse for 
beboerne på vejen.

• Et vejlaug kan også bruges til at holde vejfester 
eller lignende.



Hvad er forskellen i økonomien ved den 
nuværende ordning og ved et vejlav?

• Det, kan der ikke gives et konkret svar 
på.

• Der vil blive lavet et udbud, hvor bl.a. de 
entreprenører, kommunen anvender p.t. 
kan komme med et bud på opgaven.

• Forventningen er, at der kan etableres en 
ny ordning til nogenlunde samme pris.

• Det vil stå et ejerlaug frit for, hvem man 
vil engagere til opgaven.



Hvad sker der, hvis ikke alle vil være med?

• Det er der ingen generelle regler om.

• Med en god ordning og en smule pres, bør 
det være muligt at få alle med. Det er jo 
vanskeligt at undlade snerydning ud for en 
enkelt matrikel.

• Et andet vejlaug i kommunen har valgt at 
sende en regning til de, der ikke er med.

• Hvis regningen ikke bliver betalt, noteres 
den som gæld på ejendommen. Den kan man 
så forsøge at inddrive ved ejerskifte.



Hvem er ansvarlig for vejens tilstand ved 
overgang til ny ordning?

• Det er I selv. Her er der ikke nogen 
ændring.

• Hvis I har en vedligeholdelsesordning, 
kan I forsøge at få kommunen til at 
udbedre mindre skader på 
vejbelægningen i løbet af 2020

• Hvis asfalten skal fornyes indenfor en 
overskuelig årrække, kan I evt. opkræve 
et kontingent, der giver plads til 
opsparing til en asfaltering af vejen.



Hvad koster det at få tinglyst denne servitut 
på alle parceller?

• Skal hver eneste parcel selv stå for 
tinglysningen?

• Kan den laves i fællesskab?

• Der kan laves en samlet tinglysning for hele 
vejen med angivelse af de enkelte parceller.

• Prisen for tinglysning er 1.650 kr.

• Det kan forholdsvist enkelt klares via 
Tinglysningsrettens hjemmeside. Der er fin 
telefon support.



Om at oprette et vejlaug
• Der skal indkaldes til en stiftende generalforsamling

• På generalforsamlingen skal man vedtage vedtægter for vejlauget

• Der skal vælges en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Formanden kan evt. vælges direkte på 
generalforsamlingen. Eller man kan lade bestyrelsen konstituere sig selv med mindst: 
Formand, kasserer og sekretær.

• Der skal oprettes en eller flere bankkonti.

• Vedtægterne skal tinglyses.

• Ellers er et vejlaug som enhver anden forening.


