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Til grundejer på Kystvej, Kausvej, Buskvej og Søren Krogs Vej. 

 

Drifts- og vedligehold af Kystvej – EN FÆLLES OPGAVE . 
 

Som oplyst på generalforsamlingen den 15. maj 2016 og som kan læses på vejlaugets hjemmeside 

www.kystvejsvejlaug.dk skal vores fælles hovedstamvej - Kystvej – drifts- og vedligeholdes efter 

den nye og revideret ”Privatvejslov” (Lov nr. 1520 af 27. december 2014). 

En løbende drifts- og vedligehold af Kystvej for et forholdsvis beskedent årligt beløb, er KUN 

mulig i FÆLLESSKAB og med deltagelse af alle grundejere på Kystvej, Kausvej, Buskvej og 

Søren Krogs Vej. 

Hvis du/jer, som vejlauget endnu ikke har modtaget vejbidrag fra, fortsat IKKE ønsker at deltage i 

den fælles drifts- og vedligehold af Kystvej, kan din/jeres beslutningen medføre følgende: 

 

1. Bestyrelsen i Kystvejs Vejlaug kan blive tvunget til at indstille sit virke og dermed anbefale 

at vejlauget nedlægges på den næste ordinære generalforsamling. 

Hvad vil konsekvensen være, hvis pkt. 1 realiseres: 

A. Kolding Kommunes tilskud på 38 + 5 % af de samlede driftsudgifter bortfalder. (kr. 

40.000,-- pr. år) 

B. Vejbidrag fra sidevejene Kausvej, Buskvej og Søren Krogs Vej bortfalder. (kr. 20.000,-- pr. 

år) 

C. Tilbage står at Kystvej skal kunne drifts- og vedligeholdes for et samlet årligt beløb på ca. 

kr. 38 - 40.000,--, hvis vejbidraget skal være uændret, hvilket er særdeles urealistisk.  

Forventet resultat, hvis vejlauget nedlægges: 

D. Kystvejs tilstand vil gradvis blive forringet, og vil om ca. 10 – 12 år eller tidligere, være i en 

tilstand svarende til før nuværende belægning blev pålagt. 

E. Den løbende drifts- og vedligeholdelse bliver væsentlig dyre for hver enkelt grundejer på 

Kystvej. 

Tages udgangspunkt i en samlet årlig udgift på kr. 100.000,--, at Kystvej alene skal afholde 

udgifterne, og forudsat Kolding Kommune yder tilskud (pkt. A), vil nugældende årlig bidrag 

nødvendigvis stige med 50 %. 

F. Ovenstående punkter kan umulig være i nogen grundejers interesse, ej heller de tre sideveje, 

som nødvendigvis skal benytte Kystvej til og fra jeres ejendom. 

G. Kystvejs gradvise forringelse vil være en negativ faktor ved et evt. salg af ejendom i 

området, og derved kunne medføre et krav fra evt. køber om prisnedsættelse. 

Til dig/jer som endnu ikke har betalt det forfaldne vejbidrag for 2016, men som nyder godt af 

andres frivillige indbetaling, kan stadig nå det og uden gebyr til og med 15. august 2016.  
Ved fortsat manglende indbetaling herefter, betragtes medlemskabet af Kystvejs Vejlaug som 

værende definitiv ophørt pr. 15. august 2016, og ansvaret for drifts- og vedligehold overdraget 

den enkelte grundejer. 

 

Med venlig hilsen 

Kystvejs Vejlaug Binderup- og Bjert Strand 
Bestyrelsen 
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