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Til vejens ejere samt tilgrænsende grundejere 
 
Den 1. juni 2015 besluttede By- og Miljøudvalget på baggrund af en 
interessetilkendegivelsesproces, at de private fællesveje, hvor der er et flertal 
for en optagelse af vejen som offentlig vej, optages. Dette gælder for den 
private fællesvej1 Azaleavej. 
 
Når en vej bliver offentlig, overtager kommunen ansvaret for og udgifterne til, 
at vejen bliver vedligeholdt og er i god og forsvarlig stand. Kommunen 
overtager samtidig ansvaret for renholdelse og snerydning af vejen. 
 
Til orientering er der vedlagt et kort over vejen. Arealet, der på kortet er 
markeret med gul er det areal, der bliver omfattet af kommunens overtagelse.  
 
Vejen optages i den nuværende matrikulære form som offentlig vej. I dag er en 
del af arealet anlagt som grønne arealer tilknyttet matr. 28eh, 28ds og 28dr. 
Disse arealer kan indtil videre fortsat fremstå sådan efter en optagelse af 
vejen, idet driften dog påhviler de pågældende matrikler, som i dag råder over 
arealerne. 
 
Kommunens begrundelse for at overtage de private fællesveje som offentlige 
er et ønske om, at parkeringszonens bestemmelser bliver gældende for alle 
veje i parkeringszonen, således at der sikres ensartede regler for parkering i 
hele parkeringszonen. 
 
Dette er til fordel for beboere og erhvervsdrivende i området, idet 
søgetrafikken fra Københavns Kommune til vejene vil blive reduceret, ligesom 
kommunen som vejmyndighed vil få bedre muligheder for at kunne regulere 
færdslen og tilrettelægge parkeringsforholdene på en ensartet og 
hensigtsmæssig måde i forhold til behovet for parkeringspladser. 
 

 

                                                             
1 Efter § 10, pkt. 3 i lov om private fællesveje er en privat fællesvej en vej, gade, bro eller plads, der 

ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, 

som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. 

Efter § 15 i lov om offentlige veje kan kommunalbestyrelsen optage almene veje og private 

fællesveje som kommuneveje. 
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Før vi træffer afgørelse i sagen, har du som vejejer eller tilgrænsende 
grundejer og derved part i sagen, mulighed for at sende os dine eventuelle 
bemærkninger – inden 4 uger fra, at du har modtaget dette brev, jf. 
forvaltningslovens § 19, stk. 1. 
 
Det bemærkes, at det er hensigten at optage vejen som offentlig per 1. marts 
2016. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vej og Park på telefon 
3821 4220 eller e-mail: privatefaellesveje@frederiksberg.dk. 
 

Venlig hilsen 
 
 
Sia Normann Pedersen 
Projektmedarbejder 
 
 


