
Att.: Charlotte Green / Formand for Teknik & Miljøudvalget. 

 

Efter at have læst Åhus Stiftstidende D.D og kan konstatere at Favrskov 

Kommune igen barsler med at privatisere alle offentlige boligveje i Hammel 

by – varslet med 4 år, til ikrafttræden i 2016, føler jeg det nødvendigt at 

klargøre Grundejerforeningen Solbakkens holdninger til dette helt tydeligt. 

 

 

De fremføre i Århus Stiftstidnede at dette gøres for at ligestille by 

områderne i Favrskov kommune hvilket jo så en gang rent vrøvl og har intet 

med at ligestille borgene at gøre - det drejer sig om rene besparelser som 

igen kommer til at gå hårdest ud over den gamle Hammel Kommune hvor det 

meste vejnet er offentligt, modsat i Hinnerup og Hadsten. 

 

Det De glemmer at tage med i ligningen er at byggegrundene er købt dyrere i 

Hammel ud fra at der var vedtaget og tinglyst lokalplaner der klart 

specificere at der er tale om offentlig vej og offentligt vedligehold af 

vejnet ink snerydning i boligområderne. 

Vil Favrskov Kommune nu lave om på det der fremgår af en tinglyst lokalplan 

fra daværende Hammel kommune der fastslår at alle boligvejer og stisystemer 

er offentlige og vil blive vedligeholdt af det offentlige i henhold til 

Hammel Kommunes renholdelsesregulativ, Indført i dagbog for retten i 

Silkeborg, Lyst Den 20 Aug 1976 

- Ja så er der jo tale om en ny form for ekspropriation hvor hver enkelt 

grundejer i boligområdet der forandres fra Kommunal vej til Privat vej, så 

skal have en erstatning der er proportionel med det Favrskov kommune nu 

fratager grundejeren som er en tinglyst kommunal serviceydelse og påføre 

grundejerne en uforudset udgifter til asfalt vedligehold og snerydning etc. 

Det bliver en interessant stribe retssager / ekspropriations sager hvis det 

kommer dertil. 

 

Det fremgår ikke klart af artiklen om dette er vedtaget eller om det stadig 

bare er et forslag og det ønsker Grundejerforeningen Solbakken oplyst 

straks, så vi evt omgående kan indlede juridisk prosses mod Favrskov 

Kommune. 

 

Jeg ser frem til deres uddybende svar snarest. 

 

M.V.H 

Flemming Aagaard 

Formand for Grundejerforeningen Solbakken. 
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