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Partshøring om overtagelse af del af Italiensvej 
 

Til ejer/administrator af ejendommen matr.nr. xx Sundbyøster, 

København. 

 

Københavns Kommune skal hermed varsle, at kommunen agter, at 

overtage to strækninger på Italiensvej, som offentlig vej. Det gælder 

strækningerne fra Amager Strand Metrostation til Backersvej og fra 

Engvej til metroen. 

 

Baggrund 

Grundejerforeningerne ”Rugbakken”, ”Landlyst” og ”Fredenshøj” har 

kontaktet kommunen, med ønske om en trafiktælling på den nordlige 

strækning fra Engvej til Backersvej. 

 

Kommunen har på baggrund af anmodningen gennemført en 

trafiktælling på strækningen, samt på strækningerne fra Engvej og 

metroen for at vurdere, om vejen har en sådan betydning for den 

almene færdsel, at disse strækninger også bør overgå til offentlig vej.  

Trafiktællingen er foretaget i henhold til lov om private fællesveje
1
 § 

58, stk. 2, der skulle belyse antallet af gennemkørende motorkøretøjer 

på strækningerne.  I nedenstående skema fremgår resultatet for 

trafiktællingerne 

 

Trafiktælling 

Strækning Gennemkørende trafik 

Italiensvej mellem Engvej og Backersvej  50,20 % 

Italiensvej, nordlige del mellem Engvej og 

metroen 

88,89% 

Italiensvej, sydlige del mellem Engvej og 

metroen  

80,65% 

 

Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet: 

”at Teknik- og Miljøforvaltningen i sin administration af de nye 

bestemmelser i privatvejsloven om trafiktællinger, 

færdselsreguleringer og overtagelser af private fællesveje sørger at 

mindske trafikken på de veje, hvor trafiktællinger viser mere end 50 

pct. motorkørende gennemkørende færdsel ved hjælp af 

færdselsreguleringer. Kommunen overtager således kun private 

fællesveje, hvor det undtagelsesvis af hensyn til fremkommenligheden 

                                                 
1
 jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje 

21-11-2016 

 

Sagsnr. 

2015-0068627 

 

Dokumentnr. 

2015-0068627-25 

 



 Side 2 af 3 

på vejnettet ikke gennem færdselsregulering er muligt at nedbringe 

den motorkørende gennemgående færdsel til under 50 pct.”   

 

Italiensvej er en bydelsgade, som er adgangsvej til Amager Strand 

Metrostation, både fra vest og øst. Vejen benyttes dagligt af mange, 

som har ærinde på metrostationen.  

 

Det er kommunens vurdering, at hvis den gennemkørende trafik på de 

to strækninger på Italiensvej skal under 50 pct. skal vejen lukkes for 

biltrafik. 

 

Kommunen vurderer at en lukning af vejen vil være uhensigtsmæssig, 

da dette vil medføre, at biltrafik med ærinde ved metroen kun vil have 

adgang fra Amager Strandvej, hvilket primært vil forringe 

fremkommeligheden for biler i områderne ved metroen. Desuden vil 

det give generelt længere køreafstande og skabe øget biltrafik på 

Amager Strandvej. 

 

Som led i Borgerrepræsentationens tidligere beslutning om at 

opklassificere private fællesveje, hvor der af hensyn til 

fremkommeligheden på det overordnede vejnet ikke gennem 

trafikregulering er muligt at nedbringe gennemkørende motorkørende 

til under 50 pct., har Borgerrepræsentationen derfor den 22. september 

2016 besluttet, at de to strækninger på Italiensvej skal overtages som 

offentlig vej. 
 

En overtagelse vil angå vejarealer, der anvendes til kørsel og 

parkering, samt fortovsarealer i tilknytning hertil. De eksisterende 

vejudlægslinjer på de tilgrænsende ejendomme bibeholdes.  

  

Når en vej bliver offentlig, overtager kommunen ansvaret og 

udgifterne for, at den bliver vedligeholdt og er i forsvarlig stand. 

Kommunen overtager samtidig vejens renholdelse, herunder 

snerydning og grusning - bortset fra fortovene, som grundejerne 

fortsat selv skal renholde og snerydde m.v. i henhold til kommunens 

vinter- og renholdelsesregulativ for grundejere. 

 

Når en vej optages som offentlig vej i medfør af § 15, stk. 1 i lov om 

offentlige veje, er der som udgangspunkt tale om en erstatningsfri 

regulering, der ikke resulterer i betaling af erstatning til ejerne af de 

omhandlede arealer. Baggrunden herfor er, at ejerne normalt ikke lider 

noget tab ved at vejen ændrer status. 

  

Inden vi træffer endelig afgørelse om overtagelse, har I jf. 

forvaltningslovens § 19, stk. 1, mulighed for at sende jeres eventuelle 

bemærkninger. Bemærkningerne skal være os i hænde senest den 20. 

december 2016.  
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Til orientering er forvaltningens udkast til en afgørelse i sagen 

vedlagt. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede på 

tlf. 21558457, e-mail fj3k@tmf.kk.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nadja Rummelhoff Henningsen 

Landinspektør 
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