

Afgørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til
at have private ledninger placeret i Frem.
Ejeren af ejendommen Lyngby Hovedgade 63, KPC, har i oktober 2019,
ansøgt om tilladelse til at lægge ejendommens private regn- og spildevandsledninger i Frem. Vejmyndigheden meddeler hermed offentligretslig tilladelse til at matr.nr 2li, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby kan have private regn- og spildevandsledninger liggende i Frem jf. bilag I.
Begrundelsen for ansøgning er, at ejendommen, i overensstemmelse
med byggetilladelse, er bygget i skel, hvorfor det ikke er muligt at placere de private ledninger på matriklen.
Der ansøges på baggrund af:
- Projekt visende placering af ledningerne i Frem. Relevant udsnit
af projekt vedlagt som bilag I
0.
1. Betingelser og vilkår til tilladelsen
Den offentligretslige tilladelse er givet på nedenstående vilkår:
-

Ledningerne ligger på gæsteprincip.

-

Den/de til enhver tid værende ejer/e af ejendommen matr.nr 2li,
Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby overtager ejerskabet af ledningerne
og overtager dermed ansvar og forpligtelser forbundet med ledningerne.

-

KPC tinglyser ovennævnte to vilkår på ejendommen matr.nr 2li,
Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby senest 3 måneder efter modtagelse
af denne afgørelse.

Bemærk, at denne tilladelse alene er en tilladelse til at have ledningerne
placeret i vejareal. Tilladelse til at foretage de nødvendige gravearbejder
i Frem i forbindelse med lægning af ledningerne, er ikke omfattet af
denne afgørelse.
Vejmyndigheden vil for god ordens skyld anbefale at ledningsejer sørger
for, at der altid er opdaterede ledningsplaner for de private ledninger
lagt i LER.
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2. Lovgrundlag og begrundelse
Kommunens offentligretlige tilladelse med tilhørende betingelser er givet
i henhold til ”Lov om private fællesveje” §68.
Vejmyndigheden skønner, at ledningerne kan ligge i vejareal, hvis ejerforhold og vilkår er tinglyst på ejendommen Lyngby Hovedgade 63, så
den/de til enhver tid værende ejer/ejere af ledningerne er bekendt med
sin forpligtelse.
3. Høring
Lyngby-Taarbæk Kommunes vurdering af ansøgningen har været i høring hos høringsberettigede parter i perioden fra d. 09.12.2019 til og
med 19.12.2019.
Der er ikke modtaget indsigelser i høringsperioden.
4. Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på
borger.dk. Benyt linket eller gå ind på www.borger.dk – Samfund og
rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til
Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun
kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens
skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal
være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.
Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din
klagemulighed

Venlig hilsen
Lisbeth Gøttsche
Trafik og Mobilitet
Direkte tlf. 45 97 35 96
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