Ændringsforslag
Generelle oplysninger:
Forslag nr./Tekst:
VEJ-A-17 - Pulje til mindre vejprojekter
Politikområde:
Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:
Teknik- og Klimaudvalget den 21. august
2019, sag nr. 19

Beløbs- og personalemæssige oplysninger:
2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettorådighedsbeløb
2.000
Nettodrift
30
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021
2.000
60

2022
2.000
60

2023
2.000
60

Fokusområde
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent
trafikstyring
Verdensmål, delmål 9.1
Der skal udvikles pålidelige, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder
regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og
menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.
Beskrivelse:
Puljen til mindre vejprojekter bruges overvejende til mindre trafiksikkerheds- og
tryghedsfremmende tiltag. Det foreslås at puljen udvides med yderligere 2 mio. kr. til mindre
vejprojekter i forbindelse med private udstykninger, der er med til at sikre kommuneplanens
realisering.
Byrådet har prioriteret en række byggemodningsprojekter de kommende år i flere byer bl.a.
Ødis, Sdr. Stenderup og Alminde. For at kunne vejbetjene de nye området og skabe sikre
forbindelser for alle trafikanter, er der behov for at udbygge den kommunale infrastruktur i
nærområdet. Det kan fx dreje sig om mindre forlængelser af fortove/stier, vejudvidelser,
krydsombygninger o.l. Infrastrukturen er en forudsætning for at området vil kunne tages i
brug.
Kommunen vil normalt benytte § 49 i Vejloven der siger, at kommunen kan vælge at lade
private udstykke finansiere den direkte tilslutningen fra den offentlige vej til boligområdet.
Der kan også være behov for at udføre vejudvidelser mm. der ikke ligger direkte op ad
tilslutningen til boligområdet. Kommunen kan ikke benytte § 49 i sådanne tilfælde men kan i
stedet lade den private bygherre foreslå at vejanlæggene finansieres gennem en
udbygningsaftale vha. planlovens bestemmelser. I disse tilfælde kan der blive tale om hel eller
delvis finansiering mellem bygherre og kommune.
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