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Notat 
 24. august 2017 

 
 

Vejvedligehold 
Fibernet 
Fællesareal  

Tinglysning 

Summarisk projektbeskrivelse 

Vi er forpligtet til at vedligeholde vejene jf. privatvejsloven. Ikke 

nødvendigvis i fællesskab, men vi er forpligtet på hver matrikels 
vejstykke ud til vejmidten. Vi er overbevist om, at det er til alle 

grundejeres fordel at vi gør det i fællesskab. 
 
Så snart vi har det enedelig overblik og grundlag, vil der blive 

indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, der skal tage 
stilling til det endelige projekt. 

TINGLYSNING 

Det er bestyrelsens opfattelse at nedenstående projekt ikke kan 
gennemføres uden tinglysning af medlemskab af grundejer-

foreningen. Et pengeinstitut eller et realkreditinstitut vil have 
sikkerhed for at foreningen til enhver tid kan servicere lånet og vil 

i øvrigt have mindst mulig administration med det. 
 
Derudover vil en tinglysning af medlemsskab forbedre 

grundejerforeningens retsstilling betydeligt i forhold til restancer. 
 

Arbejdet med tinglysning er igangsat. 

ØKONOMI 

Vi er ikke nået til at indhente egentlige tilbud endnu. Vi skal være 

helt sikre på, hvad det er, vi vil have lavet, før vi går i gang med 
den del. 

 
Udfra rapporten fra Teknologisk Institut (udsendt 11. juni), 

samarbejdet med sundbynet.dk (om fibernet) og SPT1-estimation 
mener vi at arbejdet vil løbe op i 1.6 – 2.0 mio. kr. inkl. buffer på 
ca. 20%, hvoraf foreningen fra Vejfonden vil kunne stille med ca 

300.000 kr. 
 

Altså et finansieringsbehov på mellem 1.3 – 1.7 mio. kr. 
 
Det skal understreges, at dette beløb er et estimat. Vi kender ikke 

den endelige enterprisesum og det kan sagtens blive dyrere. 
  

                                       
1 SlagPåTasken 
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Hovedstol 1.700.000 1.700.000 

Rente pa. 10% 2% 

Løbetid 10 år 10 år 

Ydelse pr. 

måned 

22.730,00 15.827,00 

Ydelse pr. 

matrikel 

464,00 323,00 

Ydelse pr 

vejfondandel2 

405,00 283,00 

 

Hertil skal lægges det almindelige kontingent til grundejerfor-
eningen samt fortsat vejfondbidrag. 
 

Kan vi opnå en kommunegaranti kan lånet optages til en langt 
lavere rente – forhåbentlig ned omkring 2%. Vi er i dialog med 

kommunen om en garanti. 
 
Ovenstående gælder, hvis der er tinglyst medlemskab på alle 

matrikler, ellers vil det for de der ikke har tinglyst servitut 
muligvis blive således at hovedarten af matriklens andel af 

arbejdet skal betales på én gang3 – inden arbejdet starter. 
Alternativet kan blive at matriklens gældsandel skal tinglyses på 
ejendommen – og det bliver for ejers regning. 

RÅDGIVENDE INGENIØR 

Der bør tilknyttes en rådgivende ingeniør, der kan påtage sig 

A. At udarbejde udbudsmateriale/endelig projektbeskrivelse 
B. At sikre at de nødvendige tilladelser er tilsteder, samt evt 

koordinering med Københavns kommune (HOFOR) om 

(især) klimasikring. 
C. At føre tilsyn med arbejdet, herunder sikre økonomien 

D. At rådgive G/F VALHALs projektgruppe og bestyrelse 

 
Derudover har vi kontakt til Sundbyernes Grundejerfællesskab 

(SGF) for at trække på deres erfaringer med lignende projekter. 

GENOPRETNING AF VEJBANER (HOVEDENTREPRISE) 

Jf rapport fra Teknologisk Institut 

A. Affræsning af eksisterende belægning ned til ”makedam-
laget” 

                                       
2 En vejfondandel er 1/56; der er 49 matrikler tilknyttet grundejerforeningen, 
heraf 7 dobbeltgrunde = 56 vejfondandele. 
3 UpFront betaling: 34.700 pr matrikel, 30.400 pr vejfondandel. 
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a. Herunder nødvendig stabilisering af tidligere opgrav-
ninger i forbindelse med fjernvarme, kabelføring af 

vejbelysning, andre forsyningsledninger mv.  
B. Udlægning af heldækkende OB-belægning (skal specificeres 

nærmere) 

C. Efter 9-12 mdr. udlægning af 2,5cm heldækkende varm-
asfalt slidlag (knust klippegranit, sten > 2mm., polymer-
modificeret bitumen af elastomertypen). 

D. Opretning/hævning/udskiftning af kantsten, herunder 
eliminering af indkørsler, hvor disse ikke længere har en 

funktion – efter ønske fra grundejerne. 
a. Eksisterende sten skal genbruges i videst muligt 

omfang. Hvor dette ikke er muligt skal der bruges 
sten der sikre et estetisk og ensartet udtryk i fh til 

de eksisterende sten. 
E. Opretning/hævning/udskiftning/justering af fortovsfliser. 

a. Specielt hvor trærødder har forskubbet fliser, 
kantsten eller vejbane. Hvis det bedre kan betale sig 
at lægge helt nyt, gør vi det. 

F. Opretning/hævning af vejbrønde og dæksler mv. i 
tilknytning til vejbanen. Der er tale om kloakdæksler, 

inspektionsdæksler til fjernvarme samt omkring 50 
regnvandsafløb 

a. Herunder sikring af korrekt afløb (hældning) til 
regnvandsbrønde. 

G. Genetablering af vejbump eller anden fartcikane. 
Genetableringen skal ske i overensstemmelse med 

Københavns Kommunes anvisninger om hældning, højde, 
bue, men ikke omkring placering af steler mv. 

a. Uf. Rialtovej 3/4  
b. Uf. Rialtovej 19/16 
c. Uf. Luganovej 28 
d. Uf. Luganovej 14 

H. Genetablering af vejspærringer ”som de er nu”, dvs. 2 træ-
pullerter i siderne samt to ”væltbare” stål-pullerter i midten 
med plads nok til at en ladcykel kan komme igennem. 

a. Skel Luganovej 20/22 (nuværende placering) 
b. Skel Rialtovej 11/13 – 10/12 (flyttes ca 4m mod 

Backersvej) 
I. Klimasikring i samarbejde med HOFOR (skal beskrives 

nærmere) 

 
Der må påberegnes arbejde med rodskæring. Entreprenøren skal 
være opmærksom på at dette arbejde ikke sker i et omfang, der 

vil skade vejtræerne i sådan en grad at et eller flere træer tager 
varig skade og går ud. Hvis dette ikke er muligt skal der sættes 

nye træer (specificér størrelse og art). 
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UDLÆGNING/NEDGRAVNING AF TRÆKRØR TIL FIBERNET (TILLÆGSPRIS) 

Arbejdet gennemføres kun såfremt hovedentreprisen vedtages 

(og prisen er overkommelig). 

A. Nedgravning/nedfræsning/skydning af trækrør til 

fiberkabler jf. tegning og specifikation fra sundbynet.dk 
Trækrørene placeres under fortovene.  

a. Herunder nedgravning/nedfræsning/skydning af 

trækrør på tværs under vejbanerne således at der 
kan skabes forbindelse til samtlige parceller 

Der skal sikres strømforsyning til krydsfelter mv. Bemærk 
forsyningsledninger, kloak mv. der går på tværs. 
 

Selve den tekniske etablering af et fiber- eller wifi-baseret net i 
grundejerforeningen er et projekt for sig selv, der kan 

gennemføres samtidig eller i forlængelse af ovenstående. 
 
Udgiften til den tekniske etablering afholdes særskilt af de 

grundejere der vil være med i det projekt og det bør derfor 
organiseres i et særskilt laug. 

FLISEBELÆGNING I FÆLLESAREAL (TILLÆGSPRIS) 

Arbejdet forventes at ligge indfor foreningens økonomiske 
råderum og kan gennemføres uanset de øvrige projekter. Det 

forekommer dog praktisk at lave arbejdet mens en entreprenør 
alligevl ”har spaden i jorden”. 

 
Fællesarealet er placeret mellem Rialtovej 9 og 11 
 

A. Afgravning af ca 40cm muldlag i bagerste del af fællesareal 
(knap 30 kvm). 

B. Udlægning af grus og fiberdug 
C. Etablering af flisebelægning (fx std. 40x40x5) 

a. Herunder sætning af 12-15 sokkelsten til brug for 

etablering af et skur (specifikation af placering 
følger) Kan medføre skærearbejde. Det er muligt vi 

selv kan lave denne del senere. 

 

Senere tænkes etableret et skur på arealet. 


