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 I 
denne måneds nyheder omtales tre afgørel-

ser fra Vejdirektoratet. Den første afgørelse 

handler om en sag, hvor det blev lagt til 

grund, at en grundejer, der havde etableret 

en én meter bred adgang til en privat fællesvej, måt-

te antages at have vejret til vejen. Den anden afgø-

relse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt trafik til 

blandt andet en kommunalt ejet havn må anses for 

almen færdsel, og om en privat fællesvej vil skulle 

optages som offentlig vej på denne baggrund. En-

delig drejer den sidste sag sig om fordeling af ved-

ligeholdelsesarbejder efter brug af en privat fælles-

vej på landet og om en fremtidig vedligeholdelse af 

vejen, der ikke var nærmere beskrevet.

Har en ejendom med adgang til en privat 
fællesvej også vejret?
Spørgsmålet om, hvornår en ejendom, der grænser 

til en privat fællesvej, har vejret, er relevant i mange 

sager. F.eks. i sager om vedligeholdelse af private 

fællesveje i byer, hvor ejeren af en tilgrænsende ejen-

dom er vedligeholdelsespligtig, medmindre det kan 

dokumenteres, at ejendommen ikke har vejret.

Vejretsspørgsmålet dukkede også op i en sag, 

hvor en kommune bestemte, at en privat fællesvej 

skulle vedligeholdes ved et samlet arbejde. Udover 

ejendommene med adresse på vejen, inddrog kom-

munen en ejendom med adresse på en anden vej, 

men ikke andre ejendomme med adresse til den an-

den vej.

Forholdene er illustreret på figur 1, hvor vejen, 

der skulle vedligeholdes, er markeret med rødt, de 

tilgrænsende ejendomme med adresse på vejen 

med gult, og den tilgrænsende ejendom med adres-

se på en anden vej med grønt.

Ejendommen med adresse på den anden vej blev 

inddraget, fordi ejendommen frem til det tidspunkt, 

hvor der blev foretaget partshøring, havde en 1 m 

bred adgang til den vej, der skulle istandsættes. Ad-

gangen blev efterfølgende nedlagt og fjernet.
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Figur 1: Vejen markeret 
med rødt skulle vedlige-
holdes, og kommunen 
fordelte udgifterne mellem 
de ejendomme, der er 
markeret med gult, og 
ejendommen, der er 
markeret med grønt.



37TRAFIK & VEJE  •  MAJ 2020

»

Ejeren af ejendommen klagede til Vej-

direktoratet og gjorde i klagen blandt an-

det gældende, at ejendommen ikke hav-

de vejret til vejen.

Vejdirektoratet konstaterede, at reglen 

i privatvejslovens § 44 må betragtes som 

en formodningsregel. Det betyder, at kom-

munen må formode, at ejerne af de ejen-

domme, der grænser til den private fæl-

lesvej, har vejret til vejen.

Mener en ejer af en tilgrænsende ejen-

dom, at denne ikke har vejret, er det den 

pågældende ejer, der skal dokumentere, 

at det ikke er tilfældet.

Da kommunen ved en besigtigelse af 

vejen havde konstateret, at der var ad-

gang til vejen, formodede kommunen, at 

der var vejret. Ejeren anerkendte, at der 

tidligere havde været en adgang til vejen, 

men henviste til, at denne adgang kun 

havde været sparsomt benyttet, herun-

der til klipning af hæk.

På den baggrund fandt Vejdirektora-

tet ikke grundlag for at kritisere kommu-

nen for dens administration af privatvejs-

lovens § 44. Vejdirektoratet henviste der-

for ejeren til at indbringe vejretsspørgs-

målet for domstolene til vurdering, hvis 

han var uenig i kommunens formodning.

Vejdirektoratet bemærkede, at kom-

munen havde oplyst, at den anser en fy-

sisk adgang som udtryk for, at den pågæl-

dende, tilgrænsende ejendom har vejret 

til den private fællesvej, som adgangen 

er blevet etableret ud mod. En adgang 

kan være en indkørsel, låge, åbning eller 

tilsvarende. Har en ejendom omvendt in-

gen fysisk adgang, vil formodningen ef-

ter kommunens opfattelse være for, at der 

ikke eksisterer en vejret.

Sagen viser igen, at det er vanskeligt 

at ”løbe fra”, at man har vejret, hvis man 

har etableret adgang til en privat fælles-

vej. Kommunen vil i et sådant tilfælde som 

udgangspunkt kunne formode, at der ek-

sisterer en vejret, når der er etableret en 

adgang, og i hvert fald må det antages, 

at ejerens bevisbyrde for, at der ikke er 

vejret, bliver sværere at løfte, når der er 

en adgang.

(Vejdirektoratets j.nr. 18/11761)

Er trafik til en kommunal havn og 
Naturstyrelsens arealer almen 
eller uvedkommende færdsel?
En grundejer bad kommunen om at op-

tage en privat fællesvej som offentlig vej, 

idet han henviste til, at langt størstedelen 

af trafikken på vejen var besøgende til en 

kommunalt ejet havn ved en sø, og at det 

derfor ikke var beboerne, der stod for det 

største slid på vejen. 

Kommunen afviste at optage vejen 

som offentlig vej med den begrundelse, 

at færdslen til havnen og naturområder-

ne ved havnen var færdsel til offentligt 

ejede arealer, og at der var tale om færd-

sel til fritids- og foreningsliv, der primært 

måtte skønnes at have lokal interesse. Da 

vejen endte blindt ved havnen, kunne der 

ikke være tale om gennemkørende færd-

sel.

En anden grundejer klagede til Vejdi-

rektoratet, idet det blev gjort gældende, 

at vejen burde være offentlig vej, idet den 

førte ned til en offentlig havn og et spil-

devandsbassin. Samtidig var vejen blevet 

påført store skader i forbindelse med en 

renovering af spildevandsbassinet, og 

kommunen burde derfor istandsætte ve-

jen, da kommunen ejede spildevandsbas-

sinet.

Det fremgår af Vejdirektoratets afgø-

relse i sagen, at vejen er adgangsvej til 

havnen, et boligområde fordelt på to pri-

vate fællesveje og de oprindelige land-

ejendomme langs vejen. Arealet omkring 

havnen ejes af dels kommunen, dels Na-

turstyrelsen, og havnen drives af en sejl-

klub, der sammen med kommunen og 

andre foreninger holder flere store arran-

gementer på havnen hvert år.

Kommunen havde på baggrund af an-

modningen om at optage vejen som of-

fentlig vej foretaget en partshøring og 

gennemført en trafiktælling til belysning 

af, hvor stor en del af den motorkørende 

trafik på vejen, der var almen færdsel, jf. 

princippet i privatvejslovens § 58, stk. 2. 

På baggrund af tællingen skønnede kom-

munen, at de private ejendomme stod for 

70-85 pct. af trafikken, mens de resteren-

de 15-30 pct. var færdsel til havnen og 

Naturstyrelsens arealer.

Vejdirektoratet slog i afgørelsen fast, 

at kommunen ikke var forpligtet til at gen-

nemføre en tælling, fordi anmodningen 

om optagelse kom fra en enkelt grund-

ejer, og dermed ikke fra det kvalificerede 

flertal af grundejerne, som efter § 58, stk. 

2 er en forudsætning for, at kommunen 

er forpligtet til at gennemføre en tælling. 

Vejdirektoratet opfattede derfor tællin-

gen som et led i kommunens oplysning 

af sagen.

Derudover slog Vejdirektoratet fast, at 

trafikken til havnen og Naturstyrelsens 

arealer måtte anses som vejberettiget tra-

fik, hvorfor der ikke var tale om uvedkom-

mende færdsel.

Kommunens vurdering af, at trafikken 

i forbindelse med udfoldelse af fritids- og 

foreningsaktiviteter primært havde lokal 

interesse og derfor ikke var almen færd-

sel, lå efter Vejdirektoratets opfattelse in-

den for det skøn, som kommunen lovligt 

kunne foretage. Vejdirektoratet opretholdt 

derfor kommunens afgørelse.

(Vejdirektoratets j.nr. 19/03164)

Brug af en privat fællesvej på 
landet og fremtidig 
vedligeholdelse
En kommune havde bestemt, at en privat 

fællesvej på landet skulle vedligeholdes. 

Kommunen havde fordelt arbejderne mel-

lem de fire vejberettigede grundejere, 

herunder kommunen selv som ejer af en 

offentlig sti på den private fællesvej, i for-

hold til deres brug af vejen. Fordelingen 

resulterede i, at de fire grundejere blev 
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pålagt at udføre de nødvendige arbejder 

på en konkret strækning. Grundejerne 

skulle desuden stå for den fremtidige ved-

ligeholdelse af den samme strækning.

Den ene grundejer klagede til Vejdi-

rektoratet og gjorde i den forbindelse gæl-

dende, at han som vejejer ikke kunne an-

ses for vejberettiget i privatvejslovens for-

stand. Han brugte hverken vejen, der gen-

nemskar hans mark, til driftsmæssige el-

ler private formål, men havde alene gener 

af at skulle krydse den delvist asfalterede 

vej i forbindelse med dyrkning af marken. 

Desuden gjorde klageren under sagen 

gældende, at en del af arbejderne skulle 

udføres på en strækning af vejen, som 

ikke lå på klagerens ejendom.

Vejdirektoratet slog i afgørelsen fast, 

at det klare udgangspunkt er, at en veje-

jer også er vejberettiget.

Derudover slog direktoratet i overens-

stemmelse med forarbejderne til privat-

vejsloven fast, at en fordeling efter brug 

af vejen nødvendigvis må bero på et kon-

kret skøn, hvor kommunen må vurdere, 

om de vejberettigede må antages at bru-

ge vejen og i givet fald omfanget af den-

ne brug. Ved sin vurdering af omfanget 

af brugen kan kommunen lovligt lægge 

vægt på, hvilken brug af vejen, der må 

forventes på baggrund af ejendommens 

størrelse og benyttelse.

Det kan ikke kræves, at kommunens 

skøn over omfanget af ejendommenes 

benyttelse af vejen skal bero på et detal-

jeret kendskab til de enkelte vejberetti-

gedes brug af vejen, siden vejen sidst blev 

vedligeholdt, men alene på nogle gen-

nemsnitsbetragtninger over, hvilken brug 

af vejen, der er normalt for de enkelte 

ejendomme på baggrund af den brug, 

der gøres af ejendommen. Herudover vil 

der lovligt kunne tages hensyn til læng-

den af den vejstrækning, den enkelte 

grundejer benytter.

Dette skøn kan Vejdirektoratet ikke 

tage stilling til. 

I forhold til oplysning om, at klageren 

kun benyttede vejen til at krydse fra den 

ene mark til den anden, noterede Vejdirek-

toratet sig endvidere, at kommunen på et 

tidligere ortofoto kunne se, at der blev kørt 

ind på marken fra forskellige steder på ve-

jen, og at kommunen havde estimeret en 

gennemsnitsstrækning til 120 m.

Disse bemærkninger må forstås på den 

måde, at det er blevet lagt til grund, at 

klageren ikke kun krydsede vejen fra den 

ene mark til den anden, men også brugte 

en strækning af vejen.

Kommunens fordeling må have bety-

det, at klageren er blevet pålagt at vedli-

geholde dele af vejen, som de ikke ejer. 

Vejdirektoratet bemærker i hvert fald, at 

DIVERSE

privatvejsloven ikke indeholder en forud-

sætning om, at en vedligeholdelsespligtig 

bruger af vejen alene kan pålægges plig-

ter på det areal, som vedkommende ejer.

Kommunen havde i sin afgørelse be-

skrevet en række konkrete mangler ved 

vejen, der skulle bringes i orden. Desuden 

havde kommunen bestemt, at fordelin-

gen også skulle gælde den fremtidige 

vedligeholdelse, men kommunen havde 

ikke beskrevet, hvilke arbejder, der skulle 

udføres som led i den fremtidige vedlige-

holdelse.

Da kommunen ikke havde beskrevet 

de fremtidige arbejder, valgte Vejdirekto-

ratet at ophæve den del af afgørelsen, der 

omhandlede den fremtidige vedligehol-

delse, idet denne del af afgørelsen led af 

”en så alvorlig begrundelsesmangel og 

præcision, at den [måtte] anses for ind-

holdsløs og dermed ugyldig”.

Dette viser, at det er vigtigt, at kom-

munen ikke bare bestemmer, at der skal 

udføres fremtidig vedligeholdelse på en 

privat fællesvej, men også beskriver, hvil-

ke arbejder, der skal udføres. 

(Vejdirektoratets j.nr. 19/06373)

Vidensdeling
Hvis du har en afgørelse, dom eller lignen-

de, som du synes, at andre skal have kend-

skab til, så send den til rag@le34.dk. 


