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Aftale mellem Herning kommune og
Vejdirektoratet om omklassificering af
del af vej 422
Aftalens formål

Aftalen er indgået med henblik på fastsættelse af de vedligeholdsmæssige vilkår m.m. i forbindelse med overdragelse af Vej 422 km 11.320 – km 16.460. Aftalen er indgået september 2017 mellem Vejdirektoratet og Herning Kommune med forbehold for politisk accept i byråd / politiske udvalg.

Grundlag

Grundlaget er Lov om anlæg af Holstebromotorvejen, LOV nr. 1608 af 28/12/2013
Der henvises endvidere til § 12, stk. 3 i lov om offentlige veje af 27. december 2014 (lov nr.
1520).
Heraf fremgår det, at vilkårene, når en hovedlandevej overgår til kommunevej, fastsættes af
Transportministeren, såfremt der ikke forinden er opnået enighed mellem de berørte vejbestyrelser.

Overdragelse

I henhold til ovennævnte grundlag omklassificeres ovennævnte strækninger til kommunevej i
Herning kommune.
Omklassificeringstidspunkt:
Overdragelse af ovennævnte strækning fastsættes til den 27. november 2017.

Refusionsbeløb

Vejdirektoratet har fået udarbejdet tilstandsrapport for strækningen, denne er vedlagt.
De veje, som omklassificeres, er brugte anlæg, hvorfor det ikke kan forventes, at alle vejelementer er i top stand.
Grundlaget for eventuel refusion fremgår af den af Vejdirektoratet udarbejdede tilstandsrapport,
der er vedlagt aftalen.
Vejdirektoratet
Guldalderen 12
2640 Hedehusene

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Principperne for tilstandsrapporten fremgår af ”Håndbog omklassificering af statsveje til kommunale veje”
Denne publikation er ikke endelig og er p.t i høring fra Kommunernes Landsforening. Hvis høringen giver anledning til ændringer vil disse efterfølgende blive indarbejdet og refusionsbeløbet evt.
justeret.
Vedrørende refusionsbeløbet er følgende aftalt:
Aftalte refusionsbeløb vil blive udbetalt løbende, dog senest i november 2019 (uden tillæg af administration og moms), når den nye vejbestyrelse har dokumenteret, at der er udført arbejder på
den/de respektive vejstrækning/bygværker for det tilbudte beløb.
Kørebanebelægning:

Refusion

351.000

Cykelstibelægning:

Refusion

0

Sten- og flisebelægning:

Refusion

0

Vejafvanding:

Refusion

0

Belysning:

Refusion

0

Sideanlæg

Refusion

563.000

Vejens udstyr:

Refusion

10.000

Bygværker:
Refusion
0
_________________________________________________
I alt kr.
Refusion
924.000
_________________________________________________

Overdragelse af dokumenter

Overdragelse af relevante vejplaner, dokumenter, adgangsfortegnelser, overdragelsesprotokoller,
afleveringsprotokoller m.m. til Herning Kommune vil ske senest 1 måned efter overdragelsestidspunktet.
Endelig overdragelse af dokumenter kan først afsluttes, når grænsedragning er gennemført.

Grænsedragning

Den endelige grænsedragning skal aftales

Bilag til aftale

Tilstandsrapport, dateret 4. oktober 2017.
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Underskrift
Dato:
For Herning Kommune

For Vejdirektoratet

_____________________

____________________
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