Nu også en høring om nedklassificering af veje til lejerne
Lejere i boligforeninger og andelsboligforeninger får nu også de foreløbige tilstandsrapporter om
vejenes tilstand tilsendt og dermed en høringsfrist på 12 uger.
Dette annoncerede borgmesteren tirsdag aften i forbindelse med byrådets spørgetid, hvor
Initiativgruppen fra Tommesensvej opfordrede kommunen til at sende de foreløbige
tilstandsrapporter direkte til lejerne – ligesom grundejerne tidligere har modtaget de foreløbige
rapporter direkte.
Favrskov Kommune sender nu de foreløbige tilstandsrapporter ud til cirka 500 lejere. Rapporterne
har hele tiden været tilgængelige på kommunens hjemmeside, men nu bliver de også sendt direkte
til den enkelte lejer – enten i e-Boks, hvis borgeren er tilmeldt digital post eller i den almindelige
postkasse.
Derefter har lejerne 12 uger til at skrive et eventuelt høringssvar. Det vil sige frem til 22. marts
2017.
Det er vigtigt at understrege, at lejernes høring ikke rykker ved den tidligere udmeldte høringsfrist
for grundejere. Lørdag 7. januar 2017 udløber grundejernes 12 uger lange høringsfrist, hvor
eventuelle bemærkninger til de foreløbige tilstandsrapporter og til den påtænkte beslutning om
omklassificering af offentlige veje til private fællesveje skal være kommunen i hænde.

Konstruktive møder i skurvognen
I oktober og november har kommunens jurist Claus R. Sørensen været på rundtur med
skurvognen for at mødes med borgerne til en snak om omklassificering af offentlige vej til private
fællesveje. 60-70 borgere benyttede sig af muligheden for at kigge forbi og i alt blev det til 45 korte
og længere møder i skurvognen.
- Nogle kom for at lufte deres utilfredshed med omklassificeringen og give deres bud på, hvad
kommunen hellere skal gøre. Andre havde konkrete spørgsmål om oprettelse af vejlaug. Der var
også flere, der var usikre og skeptiske og derfor havde brug for at drøfte, hvad der er op og ned i
denne sag. Det var fint at snakke med dem alle og prøve at hjælpe og guide dem efter behov,
siger Claus R. Sørensen.
En del af de fremmødte i skurvognen ytrede ønske om, at han deltager i møder på de enkelte
påtænkte nedklassificerede veje for at vejlede om eksempelvis at oprette vejlaug. Claus R.
Sørensen vil i den følgende tid følge op på det og aftale møder på de veje, der er interesserede i
det.

Høringssvarene bliver nærlæst
Lørdag 7. januar 2017 udløber den 12 uger lange høringsfrist, hvor eventuelle bemærkninger til de
foreløbige tilstandsrapporter og den påtænkte beslutning om omklassificering skal være
kommunen i hænde.
Mange har allerede sendt deres høringssvar til kommunen. Efter høringsfristens udløb går en
detaljeret gennemgang af samtlige høringssvar i gang. I den gennemgang vil der blive taget stilling
til konkrete indsigelser vedrørende de foreløbige tilstandsrapporter.
Du skal sende dit høringssvar til omk@favrskov.dk eller Favrskov Kommune, Teknik og Kultur,
Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Egen gennemgang af udvalgte veje i januar
Når høringsfristen udløber 7. januar 2017 gennemgår vi alle tilstandsrapporter og sammenligner
dem med de indkomne høringssvar. Herefter vil vi i januar måned 2017 gennemføre supplerende
besigtigelser af asfaltvejene. Ligeledes vil der ske en supplerende besigtigelse på udvalgte
grusveje, afhængigt af de indkomne høringssvar.

