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Hvidovre, den 12. februar 2010

Udskiftninq af vejbelvsnino for grundejeres regning - DONG aftale

Crundejerforeningen Frydenstrand, har fået en henvendelse fra DONC, der ønsker tilba-
gemelding på, om privatvejene Rønholtvej og Frihedsvej ønsker fortsat belysning på de-
res veje, idet udskiftning af lamperne koster 9.400 kr. + moms pr. lampe (vi har 'l stk. pr.
vej), hvorefter lamperne skal overdrages til DONC og abonnement for driften herefter ud-
gør 145,56 kr. + moms pr. kvartal. (Vedlagt ikopi).

Vi har fået tilsendt skriftligt tilbud dateret 5. januar 2010 og skal acceptere senest den
I O. marts 20'l0, hvis tilbuddet skal stå ved magt. Derudover skal pengene betales, før
igangsætning, der skal foregå samtidig med udskiftning af områdets øvrige lamper på de
offentlige veje.

En meget kon frist, idet vi ikke vidste, at vi ville få denne henvendelse og troede at lam-
perne var noget kommunen tog sig af.

Vi står uforstående overfor, at kommunen har truffet en ny politisk beslutning om, at pri-
vatveje i vores område selv skal betale for driften af belysningen, idet vi intet har hørt om
en sådan beslutning siden daværende borgmester ved brev af 16. september 'l 991 fra-
faldt krav om betaling af vejbelysning på private veje i vores område. (Vedlagt i kopi)

Vi har således været overbevist om, at den tidligere beslutning vi har fået fra daværende
borgmester stadig var gældende og bliver derfor meget overraskede over en henvendelse
fra DONG med dette meget korte varsel, hvorunder også betaling skal finde sted. Privat-
vejene er meget små og på hver vej er der kun 6 grundejere til at betale regningen.

Ved henvendelse til kommunen om ovenstående har vi fået mail fra trafik- og veiingeniør
Peter Wagner Knudsen, der meddeler os, at kommunen ikke må betale for vejbelysning på
private fællesveje og henviser til Vejd ire ktoratets brev af 7. juni 2004 om udgifter til vej-
belysning på privat fællesvej. Af vejd irektoratets brev fremgår det, at en kommune ikke
må betale for private fællesveje, hvis begrundelsen er af trafikale årsager, men gerne må
betale af andre objektive kriterier; f.eks. arkitektoniske hensyn eller kriminalpræventive
årsager.

Da vi ikke selv kan vælge hverken model eller leverandør af lamperne, er kriteriet om ar-
kitektoniske hensyn opfoldt.

Derudover vil vores vej være fuldstændig mørklagt uden lys og vi har i området en mar-
kant stigning af indbrud - senest i sidste måned har der været indbrud hos en grundejer
på Frihedsvej og dermed er kriteriet om kriminalpræventive årsager opfyldt.
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Vi har fået opfattelsen af, at kommunen har solgt alle vejbelysningslamper til DONC, og
da kommunen ved ovennævnte brev fra I 991 har påtaget sig udgifterne med driften af
lamperne, må kommunen således have ejet lamperne på Frihedsvej og Rønholtvej, da
DONC overtog alle kommunens lamper og alene af den grund, virker det mærkeligt, at
DONC skal have betaling fra privatvejene for udskiftning af disse lamper, når privatvejene
aldrig har ejet dem. Vi har forespurgt DONC om lovhjemmelen til at opkræve direkte hos
grundejerne og de har henvist til deres standardvilkår for udendørs belysn ing, og DONC
har pr. mail oplyst os om, at det er kommunen, der har opsagt aftalen om drift og vedli-
gehold på Frihedsvej (og Rønholtvej?) og henviser tiltidligere nævnte medarbejder hos
kommunen. (Vedlagt i kopi).

Derudover har vi forespurgt DONC om muligheden for at beholde nuværende belysning
og det kan ikke lade sig gøre. Enten skal der ikke være vejbelysning eller også koster det
ca. l2.000 kr. pr. lampe.

Af privatvej s loven s $ 59 fremgår, at en vejmyndighed, der agter at træffe beslutning om
vedligeholdelse eller istandsættelse af private fællesveje skal indkalde alle berørte grund-
ejere med mindst 2 ugers varsel til et vejsyn lør den påtænkte beslutning kan finde sted'
Derefter har grundejerne 3 uger til at fremkomme med indsigelser.

Vi har ikke hørt fra kommunen omkring ændring af den tidligere trufne politiske beslut-
ning om, at det er kommunen der betaler for vejbelysningen på vores private veje.

Hvem har truffet den nye beslutning om, at beboerne selv skal betale for vejbelysningen?

Hvis der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om privatvejene, skal vi hermed an-
mode kommunens politikere om at fastholde nuværende beslutning, så det fortsat er
kommunen, der betaler for belysningen på de små veje med begrundelse i arkitektoniske
og kriminalpræventive årsager. Hvis vi bliver nødt til at nedlægge lamperne, vil der være
meget lettere adgang til indbrud på vejene, når ingen kan se noget.

Hvis vejene vælger at beholde belysning og selv skal betale, hvordan kan sådan en beta-
Iing så kræves opkrævet? På Frihedsvej er der et vejlaug, som står for betaling af alle fæl-
lesudgifter, men Rønholtvej har intet vejlaug - og er der krav om, at betaling skal finde
sted hos I juridisk person eller kan DONC opkræve hos hver især?

Da vi af DONC har fået meget kort frist til at forholde os til "tilbuddet", skal vi venligst
bede om en tilbagemelding så hurtigt som muligt, så privatvejenes grundejere får mulig-
hed for at træffe en beslutning inden for fristen, når kommunens politikere har forholdt
sig til vores anmodning.

Med venlig

Peter Kehlet
Formand for Grundejerforeningen Frydenstrand
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DONG Energy

Sales & oiskibution A./S

Nesa ,4116 1

2820 Genlofle

Ttf 99 55 11 11

Fax 99 55 55 98

Cv'-nt.20 21 4414

Tilbud om belysning på Frihedsvej S januar2010

Voæs ref. llekj

Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på belysning 
,9f"13::11t#
Fax 99 55 55 98

Belysningsanlægget omfatter
Tilbuddet omfatter etablering af Københavnerarmatur fra Philips med 42 W
kompaktlysrør monteret på 5 meter parkstolpe med 0,8 meter arm/udlæg.

Vores tilbud er en totalløsning, som omfatter projektering, planlægning og

etablering af beiysningsanlægget.

I vores tilbud har vi inkluderet
DONG Energy tager hånd om hele processen og er ansvarlig for:

. projektering af anlægget

. udgravning til lygter og kabler

. udtrækning af kabler

. levering af alle materialer

. opstilling og elektrisk montering af alle lygter

Pris og forudsætninger
Anlægsbidrag i alt ekskl. moms prlstk. 9.400 kr.

Hvor der nu er elforsyning.

Forudsaetninger for tilbud:
. at udendørsbelysning etableres samtidigt med elforsyning
. at "Standardvilkår for udendørsbelysning" er gældende for aftalen og er

vedlagt som bilag

Sicte 1/3
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Abonnementsbetaling
Belysningsanlaegget vil efter etablering være DONG Energys ejendom

I/KUNDE betaler fremover et abonnement for lyset. DONG Energy leverer lys,

herunder eftercer belysningen samt driver og vedligeholder Iygterne til en fast

abonnementspris pr. lygte, der reguleres en gang om året. Dette indebærer, at

DONG Energy skifter lyskilder, vedligeholder lygterne og reparerer skader,

herunder også skader som fØlge af hærværk. Lygterne vil blive efterset 20

gange om året. Energiforbrug er ligeledes indeholdt i abonnementsbetalingen

Den kvartalsvise abonnementsbetaling pr. 1. januar 2009 udgør:

1 stk. KBH med 42 W kompaktlysrør ekskl. moms 145,56 kr.

Lygterne tændes ved mørkets frembrud og slukker ved daggry som den øvrige

belysning i kommunen. Den årlige brændetid er 3950 timer.

Accept
Dette tilbud er gældende, hvis DONG Energy modtager accept af tilbud i

underskrevet stand senest d. 10/3-2009. Ved accept bedes kopi af dette tilbud

vedlagt.

Betalingsvilkår
Når vi har modtaget jeres accept, sender vi en regning. Regningen skal være

betalt. inden vi begynder arbejdet.

Har lspørgsmå|, er lvelkomne til at kontakte mig på tlf. 99 55 41 76

Med venlig hilsen

DONG Energy

Flemming Kildeskov

Bilag
. Accept med kopi af tilbud
. Standardvilkårforudendørsbelysning
. Foto af KBH lygte

n6&d på åelysrds - v--.s}ot augrsa zoQo



Standardvilkår for udendørsbelysning

l. Gyldighed
Med mindre andet er skriftligl aftalt, gælder nærværende
vilkår for aftaler mellem DONG Energy og DONG Energy's
belysningskunder. Som be ysningskunde (i det følgende
ka det "kunde") beiragtes enhver, der anmoder om tibud
eller indgår aftale om eiablering, drift, vedligeho delse,
om bygning, fllning m.v- af be ysningsanlæ9.

2, Tilbud
2.1 Tilbud er gældende i40 arbeidsdage fra tilbudets
datering.

2-2 Tilb!d er baseret på, at følgende betingelser er opfy dt:
. Kommuner og andre offentlige myndigheder

iamtskommuner, fredningsmyndigheder m.v.) samt
vej- og parcelejere giver de nødvendige tiladelser
for etablering af DONG Energy's anlæ9. Alle nødven-
dige tilladelser søges fiemskaffet af DONG Energy.

. Teræn skal være grovreguleret til færdig kvote +/-
10 cm.

. Kloak- og vandledning m.v. skal være nedlagt og
render for disse ledninger skal være tilfyldt.

. Ale fødvendige skelska være afsat.

. Skure, iorddepoter, matedalelagre og lignende skal
være fjernet fra arealer, hvor belysningsanlægget
skal anbrinqes eller fremføres.

3. Etablering
3.1 Projekiering og etablering af belysningsanlæg udtøres
af DONG Energy efter aftale med kunden. DONG Energy kan
frit anvende underrådgivere og entreprenører.

3.2 DONG Energy's invesiering i anlægget dækker
an ægsomkoslninger for et monteret standardarmatur til den
pågældende belysningsopgave samt t€end-sluk-udsiyr.
DONG Energy sikrer, at anlægget er dokumenteret i

DONG Energy's systemer.

3.3 I den udstrækning etableringen af beiysningsanlægget
medførcr udgifter til kabler, ledninger, master eLler medfører
en eventuel merpris for dyrere armatuter end standard-armaturet
betaler kunden for dette. Denne beialing udgør kundens
anlægsbidrag. Kunden betaler endvidere udgifter til evenluel
etablering af elforsyningen fra elnetselskabet.

3.4 Kundens anlægsbidrag kan betales som en forhøiet
abonnemenisbeialing over en aftalt ånække.

3.5 Uansei al kunden betaler anlægsbidrag jf. pkt. 3.3
forbliver belysningsanlægget til enhver tid DONG Energy's
ejendom jævnfør dog punkt 6-

3.6 Ved installering af Smart Light iarmatureme kan disse
overvåges elekhonisk, og lyskilderne kan dæmpes.
Kunden betaler et højere abonnement ved valg af
Smad Light, men kunden refunderes det sparede elforbrug
ved dæmpning af lyskilderne.

3.7 | perioder med frost, meget nedbør eller lign., der
medfører øgede gener og udgifter iforbindelse med etabledng af
belysningsanlægget, forbeholder DONG Energy sig ret iil at
udskyde aftalte terminer for anlæggels etablering, med mindre
kunden afholder de hermed forbundne eksaaordinære
omkostninger.

3.8 Efter modtagelse af accept aftilbud vedrørende
be ysningsanlæg fremsender DONG EneQy faktura med
angivelse af sidste rettidige betalingsdato.

4. Drift og vedligeholdelse
4.1 DONG Energy sørger for, at belysningen opretholdes med
det aftalte serviceniveau og genererer dokumentation for, at de
aftalte servicestandarder for udbedring af fejl overholdes. DONG
Energy kan frit anvende underentreprenører til drifts- og
vedligeholdelsesopgaver.

4.2 Drift og vedligeholdelse omfatter:
. AJtomalisk tænding og sl,kring al belysringen.
. Overvågning af belysningsanlæggene ved eftersyn

efter aftale. Overvågning kan ske manuelt og/eler
elektronisk (Smart Light).

. Eftersyn og forebyggende vedligeholdelse af
be ysningsan ægget.

. Udbedring af fejl og skader, herunder hærværk, sker
i henhold til servicestandarder. Udskiftning af eakeltstående
fejlramie ygter på lave master foretages ved manue t
efte'syn ved førstkommende efle'syr etler
fejlens opståen. Ved elektaonisk overvågning dog
normalt inden for fem arbejdsdage. Defekt belysning i

vejkryds og andre vitale steder tilsir€ebes udbedret
den følgende arbejdsdag efter anmeldelse.

. KunCen 09 DONG Energy kan særskilt aftale andre
servicestandarder herunder tilhørende prissætning.

4.3 Kunden skalsikre, at DONG Enerqy altid har uhindret
adgang iil at tilse og vedligeholde belysnilrgsanlæggene.

4.4 DoNG Energy kan foretage nødvendig beskæring af væer og
buske langs eventuelle luftledninger og omkring armaturc. og
styreskabe af hensyn ti drift og vedligeholdelse. Kunden
foretager se v beskæring af beplantning, der skygger
for belysningen. DONG Energy kan udføre dette efter regning.

4.5 Hvor DONG Energy udfører ombltning, flytning og andre
ændringer af belysningsanlæggene på foranledning af
kunden e ler som følge af pålæg fra offentlige myndigheder,
sker dette for kundens regning.

4.6 Har kunden ikke behov for belysning ien periode på tre
måneder e ler mere, kan der træffes aftale om midledidig
slukning. Der opkræves ikke energibeta ing under midlertidig
s ukning. Den øvrige del af abonnementsbetalingen
opretholdes.

5. Abonnementsbetaling
5.1 Ved DONG Energy ejede an æg udgør kL.lndens
abonnementsbetaling den fulde betaling for DONG Energy's
leverifg af lys med en tilfredsstillende lyskva itet herunder drift og
vedligeholdelse samt eleverancer, som indkøbes på almindelige
markedsmæssige vilkår. Herudover d€ekker betalingen
renovering af armatur og tænd/sluk udsiyr (standardløsning), når
den tekniske levetid er udløbet.



5.2 Kunden kan til enhver tid indhente lilbud hos DONG Energy
på en modernisering af belysningsanlæggene. Ved kabellægning
af elforsyn ingsnettet kan der ske en modernisering af
udendørsbelysningen på særligl favorable vikår for ktlnderne,
når der er lale om størle sammenhængende områder.

5.3 Elbesparelsen ved udskiftning af gamle aniæg kommer
kunderne til gode.

5.4 Abonnementsbetalingen opkræves kvarta svis bagud.
Betalingen følger udviklingen i DONG Energy's
seNiceomkostninger samt udviklingen i elpriserne. DONG
Energy's serviceomkostninger vil typisk va ere med !dviklingen i

inflationen og den almindelige lønudvik ing i samfundet.
lveddelelse om regulering gives senest fire uger før ikrafttreeden.
DONG Energy viltilsiræbe at betalingen ikke varjerer betydeligt
over årei af hensyn til kundernes budgetlægnin9. S'dste rettidige
beta ingsdato vil fremgå af faktura.

5.5 Såfremt tilsyn eller vedligeho delse vanskeliggørcs i

betyde ig grad f.eks. som fø ge af hærvuerk, vil DONG Energy og
k!nden føre konstruktive drøftelser med henblik på at få
bragt omkostningerne ti vedligeholdelse ned på et rimeligt
almindeligt niveau.

5.6 Ved en overdragelse af abonnement og ændring af
kundeforhold, skal DONG Energy informeres skriftligt, og
ændringen skal være accepieret af den nye kunde og
DONG Energy

6. Ophør
6.1 Kunden og DONG Energy kan opsige aftalen med ni
måneders varse til udgangen af ei kvarial.

6.2 Ved ophør kan kunden overtage DONG Energy's
belysningsanlæg til en pris, der afspejler DONG Energy's
investeringer i belysningsanlæggene samt fo$oldsmeessige
irivesteringer i maieriel vedrørende drift af DONG Energy's
belysningsan æ9, dokumentation af anleeggene i GIS samt
kundesystemer vedrørende udendørsbe ysning. Ved beregning
af overtagelsespaisen for belysningsanlæggene iages der hensyn
til el normalt teknisk afskrivningsforløb og en normal forrentning
for ovennævnte investeringer.

6.3 Ved overtageise af DONG Energy's anlæg skal kunden
afholde alle omkostninger, der er forbundet med ai separere
belysningsanlæggene fra DONG Energy's elforsyningsnet.
Herudover skal kunden beta e for etablering af elmåleran æ9.

6.4 Såfremt der ikke kan opnås enighed om ovedage se af
DONG Energy's belysningsanlæ9, vil uenigheden kunne
indbringes for en Voldgiftjævnfør punkt'10.

6.5 Hvor aftalen opsiges af DONG Energy, og dette kan tilskrives
kundens misligholdelse, kan OONG Energy demontere
belysningsanl€egget.

6.6 Kunden er ansvarlig for retablefing ved demonterede

7.1 DONG Energy er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge
af belysninqen, med mindre en afbrydelse af belysningen
kan tilskrives grov uagtsomhed eller forsømmelse fra
DONG Energy.

7-2 Parierne er gensidigt erstainingsansvarlige efter dansk
rets almindeliqe reoier, jf. dog pkt. 7.1. lngen pad er
erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte
tab. For anden formueskade er en parts erstatningsansval
begrænset til en mio. kr. pr. skadevoldende begivenhed.

8. Misligholdelse
8.1 Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til
nærværende aftaler, kan den anden part skriftligt anmode
den mis igholdende pad om - inden for en rime ig kod fris!
at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke
sker, kan den anden pad skriftligi ophæve aftalen uden
yderligere varcel. I tilfælde hvor misligholdelsen er væsentlig,
kan aftalen ophæves lden forudgående varsel.

8.2 Sålremt en part ikke opfylder sine forp igtelser efter denne
aftale, og dette skyldes force majeure, betragtes dette
ikke som misligholdelse af aftalen fra partens side, og
parten er uden ansvar for den manglende opfyldelse.

9. Force majeure
som force majeure anses ethvert forhold, som en part
ikke har kunnet forudse og ethvert forhold, som ligger
udenfor padens kontrol, herunder - men ikke begrænset til
- strejke, lockout, import- e ler eksport hindring eller andre
myndighedsindgreb, brud på kabler eller kabelforbindelser,
transporthindrirl g, brand, oversvømmelse, naturkatastrofe,
hærværk, sabotage, mobilisering, oprør e ler kdg,
hvad enten det foreligger hos parten eller nogen underleverandør
eller undercntreprenør for parien,

10. Tvister
Enhver ivist, som måtie opstå i forbindelse med denne
kontakt, skal afgøres efier "Reg er for behandling af sager
ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)".
A le medlemmer af voldg iftsretten udnævnes af
lnstituttet i overensstemmelse med ovennævnte reg er.

031 302-A1 0805, augusl, 2005

DONG Energy A/S
Nesa Alle 1

2820 Gentofte
r t.7210 2A 30
UB-salg@nesa.dk
www.dongenergy.dk



HVIDOVRE KOMMUNE
Teknisk forvahning

Adninistrationsafd.

Crunde je r foren ingen Frydenstrand
v/Henrik Lehim
Frydenstrands A1le 23
2650 Hvidovre

bv /9rol/ ab 05.02.1-2 ø29 t6 SEP. t99t

I fortsættel-se af tidliqere skrivelser om den frerntidige betaling
af driftsudgifter til ovånstående, neddeles det herved, at Hvidovre
Konmune fråfalder kravet om betaling af vejbelysningen på private
veje i Deres område.

Med r/enlig hilsen

J; *G/.'.- s -)
(agle Larsen /
BorqElester

,,4
/.,, /", /r,'/,1t1-

/l"eurs rr .,66Y.geisen
i Teknisk iAirektør

Rådhuset
Hvidovrevei 278
2650 Hvidovre

Telefon
31 78 12 11

Ekspeditionstid
Mandag - toGdag
Torsdag tillige kl.

Fredag 1G12

kl. 1G14
15.30 -1 7,30

Postgito
3000362
Teletax
æ77 1214



Hvidovre, den 10. 12 .I99O

Hvidovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
Hvidovrevej 27a
2650 Hvidovre

Vedr.: Brev af 4.L2.1-990, sag nr.: t. 113 01/ab

Med refernce ti1 Deres brev af 4.!2.L99o har bestyreLsen for
qrundejerforeningen FRYDENSTRAND følgende bernærkninger :

1. Vi mener, at det ikke er grundej erforeninqen, der skal
stå for en EVENTUEL, opkrævning af elregningen på private
veje.

Det er med stor skuffelse, Hvidovre Kommune vil trække
ovenstående ned over hovedet på os. Der burde havde været
en forhandling ornkring dette, især når Birthe Mingon
holder møder med grundej erforeningerne oq taler meget om
8åI{ARBEiIDE .
Trods ovenstående, mener bestyrelsen' at et nøde rned de
berørte parter vil være gavnligt for alle'

2-

,9/b'v; .l'.
%,,,/ %/,,-

Hi:nrik Lehin
crundej erf oreningen FRyDENSTRAND

Kopi ti1 lodsejerne på Rønholtsvej og Frj-hedsvej



HVIDOVRE KOMMUNE
Teknisk forvattning

Adrninistrationsafd.

crundej erforeningen
v/Henrik Lehin
Frydenstrands AlLe
265o Hvidovre

Frydenstrand

23

t . 113 01/ ab 05-o2.t2 Ø29
,'i DEC. 1990

Frerntidj-g betaling af driftsudgifter for elforsyning til vejbe-
lysning på private veje, stikveje oq stier.

Vejbelysning på private veje, stikveje og stier betales son ho-
vedregel af boligselskaber, ej endornsselskaber og grundejerfore-
ninger se1v.

Ved budgetbehandlingen for 1991 er det konstateret' at kommunen
står som betaler af vejbeJ.ysningen på private veje i Deres
område .

I den forbindeLse har kornrnunal-bestyrelsen ved budgetvedtagelsen
for 1991 besLuttet, at e.l-forsyning til vejbelysning på private
veje, stier og stikveje i Deres område pr' 1. januar I99l- ikke
1ængere betales af konmunen.

I Deres tilfælde drejer det sig on:

Rønholtvej 1 stander
Frihedsvej I stander

Det kan oplyses, at driftsudgifterne til disse standere i 1989
udgjor<le kr, 153,74 pr. kvartal.

samtidig skal man neddele' at NESA herfra er orienteret om oven-
nævnte ændring pr. 1. januar 1991.

Med venlig hilsen

Rådhuset
Hvidovrevel 278
2650 Hvidovre

Borgmester

Telefon
31 7A 1211

, ,.;!. i, v'--,''
Jens Ff. Jørgensen
Teknisk direktør

Ekspeditionstid
Mandag - torsdag kl. 1G14
Torsdag tillige kl. 15.30 -17.30

Fredag 1012

Postgiro
300G362
Telefax
36 77 1214
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Fra: Lonnie Frost

Sendt: 1. februar 2010 09:21

Til: 'Peter W. Knudsen'

Cc: Flemming Kildeskov JØrgensen; 'LOHSE@vip.cybercity.dk'; 'perO123@hotmail.com';
'albrechtsenS@gmail.com','hanneogejner@rigtigmand.dk';'Peter Kehlet'

Emne: SV: FW: Ny gadebelysning

Hej Peter

Tak for tilbagemeldingen.

Vi vælger nu at kontakte det politiske udvalg (brev er på vej), idet vi ikke tolker vejledningen på
samme måde som dig. Kommunen har et valg om at betale, hvis det begrundes i f.eks.
arkitektoniske eller kriminalpræventive årsager. Vi ligger inde med et brev fra tidligere
borqmester Inge Larsen med en politisk beslutning om at kommunen har valgt at betale for
vores private vejes belysning og hvis den beslutning nu ændres, ønsker vi den drøftet politisk,
ellers må Inge Larsens skriftliqe tilsagn stadig stå ved magt.

Venlig hilsen

Lonnie Frost

Faglig sag s behand ler
Direkte: +45 33 30 44 48
Fax: +45 33 30 44 99
E'mail: ,l4loføhk.dk

X

weidekanr psgad e 8
Postboks 470
0900 Køben havn C

Tlf. 70 I I 45 45
www. h k. d k/privat Fra:

Peter
W. Knudsen [mailto:pwk@HVIDOVRE.DK]
Sendt: 1. februar 2010 08:58
Til: Lonnie Frost
Cc: peterkehlet@gmail.com; Flemming Kildeskov Jørgensen
Emne: VS: FW: Ny gadebelysning

Til Lon nie Frost

Hvidovre Kommune har ikke lov til at betale for drift af udgifter til vejbelysning på private fællesveje jf.
vedlagte udtalelse fra Vejd irektoratet.

Til gengæld må I selv bestemme, om I overhovedet vil have lys på Frihedsvel og Rønholtvej og i givet fald
i hvilket omfang, type, lyskilde m.v.
I kan eventuelt få udført et helt privat anlæg via måler, hvor elselskabet, hvad enten det er Dong
Energy eller et andet, alene leverer strØm.
Der er mange muligheder, som Dong Energy nok j et vist omfang til en begyndelse vil hjælpe med at
rådgive om.
Hvis I vælger den helt private lØsning, skal I have fat i en elinstallatør.

Med venlig hilsen

Peter Wagner Knudsen
Trafik- og vejingeniør
Hvidovre Kommune

01 -02-20 r 0
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Teknisk Forvaltning
Vej- og Parkafdelingen
HØvedstensvej 21
2650 Hvidovre

E-mail: pwk@hvidovre.dk
Telefon direkte: 36 39 25 24
Hjemmeside: www.hvidovre.dk

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan lndeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse
modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fellen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig
beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den.

Selvom e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan
påvirke computeren eller ifsystemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar.
Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-
mailen.

---Oprindelig meddelelse---
Fra: Flemming Kildeskov Jørgensen Imailto:flekj@dongenergy.dk]
Sendt: 30. januar 2010 18;00
Til: Lonnie Frost; Peter Kehlet
Ccr LOHSE@vip.cybercity.dk; per0123@hotmail.com; Connie Albrechtsen; Peter W. Knudsen
Emne: RE: FW: Ny gadebelysning

Hej Lonnie

Det er Kommunen der har opsagt aftalen om drift og vedligehold på Frihedsvei.

Jeg må bede dig om at skive til Peter Knudsen fra Kommunen (se Cc).

Med venlig hilsen
DONG Energy

Flemming Kildeskov
Belysningskonsulent
Offentlige storku nder

DONG Energy
Nesa Alle 1

2820 Gentofte

Ttf 99 55 41 76
fax 99 55 55 98

Fromi Lonnie Frost lmailto:44LOF@ hk.dk]
Sent: Saturday, January 30, 2010 5:30 PM

To: Flemming Kildeskov Jørgensen; Peter Kehlet
Cc: LoHSE@vip.cybercity.dk; per0123@hotmail.com; Connie Albrechtsen
Subject: SV: FW: Ny gadebelysning

Hej Flem m ing

Vi har tidligere læst standardvilkåre ne - de fulgte med jeres tilbud.

Det er lovhjemmelen vi efterlyser. Siden hvornår - og efter hvilken aftale, er det nu privatvejene, der

01 -02-20 r 0
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skal betale for drift og vedligeholdelse af vejbelysning? Det har hidtil været kommunen, der betalte.
Hvis I har indgået en aftale med kommunen om fremtidig drift og vedligeholdelse, må det være
muligt at give os, det berører, en kopi af denne aftale.

Standardvilkår følger med enhver aftale, man laver med en leverandør, men normalt kan man vælge
hvilken leverandør, man ønsker at handle hos. "Nogen" har indgået en aftale med DONC om, at I

skal opkræve opsætning og drift fra privatveje fremadrettet og det er den aftale, vi gerne vil se.

Da vi ikke har ret lang tid tll at træffe en beslutning, håberjeg du kan sende beslutningsgrundlaget
til os N4ECET hurtiqt.

Ve n lig h ilse n

Lonnie Frost
Frihedsvej I
2650 Hvidovre

Fra: Flemming Kildeskov Jørgensen Imailto:flekj@dongenergy.dk]
Sendt: 29. januar 2010 15:21
Til: Peter Kehlet
Cc: LOHSE@vip.cybercity.dk; per0123@hotmail.com; Connie Albrechtsen; Lonnie Frost
Emne: RE: FW: Ny gadebelysning

Hej Peter

Her som aftalt, der er ikke Smart Light i Hvidovre.

Med venlig hilsen
DONG Energy

Flemming Kildeskov
Belysningskonsulent
Offentlige storkunder

DONG Energy
Nesa Allå 1

2820 Gentofte

Ttf 99 55 41 76
fax 99 55 55 98

From: Peter Kehlet Imailto:peterkehlet*J@gmail.com]
Sent: Friday, January 29, 2010 11:04 Al4
To: Flemming Kildeskov Jørgensen
Cc: LOHSE@vip.cybercity.dk; per0123@hotmail.com;
Subject: Re: FW: Ny gadebelysning

Hej Flemming

Send venligst: standdardregler for vejbelysning

Connie Albrechtsen; 44LOF@hk.dk

Når du sender standdardregler lor vejbelysning,

Venlig hilsen
Peter Kehlet
20307083

01-02-2010

send da venligst til: svar til alle
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Den 26. jan. 2010 13.36 skrev Flemming Kildeskov Jørgensen <fl9kj@dgtg9lglgy-dk>:
Hej Peter

Har du en status ?

Med venlig hilsen
DONG Energy

Flemming Kildeskov
Belysningskonsulent
Offentlige storkunder

DONG Energy
Nesa A116 I
2820 Gentofte

Tlf 99 55 4t 76
fax 99 55 55 98

Page 4 of 4

From: Flemming Kildeskov Jørgensen
Sent: Thursday, January 07,2010 11:55 AM
To:'p.9!9r!9bLel@gqai!.9.9!q'
Subj ect: Ny gadebelysning

Hej Peter her som affalt.

Med venlig hilsen
DONG Energy

Flemming Kildeskov
Belysningskonsulent
Offentlige storkunder

DONG Energy
Nesa 4.116 1

2820 Gentofte

Tlf 99 55 41 ',l6

fax 99 55 55 98

From : lgg11@lelggqlgfdk [mailto:scan@doneenersv.dk I

Sent: Thursday, January 07,20f0 1l:58 AM
To: Flemming Kildeskov Jørgensen
Subiect: Scar fla PRGTF009

01-02-2010


