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Høring af forslag til ændret vejforløb, Industrivej 9 - 11

Samsø Kommune har modtaget et forslag om at omlægge en 
privat fællevej mellem Industrivej 9 og 11, Tranebjerg.  

Forslaget betyder, at vejens forløb ændres som skitseret på 
vedlagte ansøgningsmateriale fra virksomheden ExamVision. 

Forslaget offentliggøres i henhold til lov om private fællesveje i 
perioden 19. marts til 14. maj 2021 på Kommunens 
hjemmeside. 

Forslaget sendes samtidig direkte til grundejere der vurderes, at 
kunne have en interesse / ret til at benytte den private 
fællesvej.  

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til kommunen senest 
d. 14. maj 2021 pr. e-mail: kommune@samsoe.dk eller post: 
Teknisk forvaltning, Søtofte 10, 8305 Samsø. 

Sendt til grundejere, matr. nr. Tranebjerg By, Tranebjerg: 

5x, 5ah, 5c, 5b, 5ab, 41aæ, 41v, 41av, 41at, 41be, 41ax, 41ay 

19. marts 2021  

Sagsnr. S2021-519
Dok. nr. D2021-7825 
Journalnr. 45362

Teknisk forvaltning  
Samsø Kommune
  
8305 Samsø
CVR/SE-nr. 23795515

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: kommune@samsoe.dk
www.samsoe.dk

Ekspeditionstid
Mandag-torsdag:    10 - 12
Torsdag desuden:    15 – 17
Fredag lukket

Telefontid
Mandag-torsdag:      9 – 12
og igen fra:    13 – 15
Fredag lukket

Persondata
Har du spørgsmål om kommunens 
behandling af personoplysninger, 
kan du rette henvendelse til 
dpo@samsoe.dk tlf.: 51 37 71 41.

Med venlig hilsen

Sune Petersen
Afdelingsleder 
auspe@samsoe.dk
3010 5462
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Lovgivning 

Nedlæggelse eller omlægning af private fællesveje behandles efter proceduren i 

privatvejlovens § 73. Kommunen skal give en frist på mindst 8 uger ved 

offentliggørelsen af et forslag og samtidig oplyse om indholdet af lovens § 72, 

stk. 2, § 75 og § 76: 

§72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis: 

1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af 

dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller

2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75. Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2, eller § 

74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør 

af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet 

om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et 

sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den 

pågældende.

§ 76. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens 

nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens 

behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af 

tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen 

eller omlægningen.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens 

nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, 

jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som 

kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2, i lov om offentlige veje. 

Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og 

kommunen. Taksationsmyndighederne skal ved fordelingen særlig lægge vægt 

på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for 

taksationsmyndighederne.

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger: 
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk. 

Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre 
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Dine rettigheder: 
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til 
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
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