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Hvad indeholder bogen?
Privatvejsloven med kommentarer er en lovkom-

mentar, som gennemgår de enkelte paragraffer i lo-

ven. Forfatterne har på baggrund af forarbejder, vej-

ledninger, bekendtgørelser, domme, administrative 

afgørelser og øvrige forsøgt at forklare paragraffer-

nes betydning og praktiske anvendelse i et mere 

enkelt sprog. De væsentligste afgørelser og domme 

er citeret, og der er trukket linjer til anden relevant 

lovgivning. Der er – med andre ord – tale om en 

håndbog, som blandt andre myndigheder, rådgive-

re og borgere kan bruge til at forstå de enkelte pa-

ragraffer. 

Hvad kan den bruges til?
Mange sagsbehandlingsfejl skyldes, at sagsbehand-

leren har misforstået en bestemmelse eller er kom-

met til at overtræde de processuelle spilleregler. 

Konsekvensen heraf er typisk ekstra sagsgange for 

myndigheden samt irritation og frustration hos bor-

geren. Ultimativt kan det resultere i, at myndighe-

den kan have pådraget sig et erstatningsansvar. Net-

op derfor er det vigtigt, at reglerne benyttes rigtigt. 

På trods af at lovkommentaren ikke er en lærebog, 

har vi valgt at indsætte uddybende forklaringer af 

de underliggende forvaltningsretlige principper de 

steder, hvor det var naturligt, da vi godt ved, at det 

er svært at have overblik over det hele. På samme 

måde har vi inddraget anden lovgivning, hvor det 

er relevant. Det drejer sig naturligvis om vejloven, 

men også typisk om færdselsloven, planloven, byg-

geloven og naturbeskyttelsesloven. 

Privatvejsloven er ikke en let lov, og før denne 

lovkommentar kunne der hentes hjælp i én enkelt 

lærebog skrevet af Lars Ramhøj. Ellers kunne de kom-

munale sagsbehandlere bede Vejdirektoratet om en 

udtalelse eller sparre med deres kollegaer. Det kræ-

ver dels, at man har tid til at vente på et svar, dels at 

man har forstået, at der er et problem. For de sags-

behandlere og borgere, der kun sjældent får brug 

for at have kendskab til reglerne, er det i realiteten 

et uoverkommeligt arbejde at skanne alle afgørel-

ser og domme igennem for at få kendskab til prak-

sis og konsekvenserne heraf for loven. Netop i disse 

situationer er det rart at have et opslagsværk, hvor 

afgørelserne og bestemmelserne er beskrevet. 

Det har været en fornøjelse at udarbejde bogen, 

og vi håber, at I kan bruge vores bidrag i praksis. 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag har for nyligt udgivet ”Privatvejsloven med 
kommentarer af Louise Heilberg og Finn Kjær Christensen”. Bogen gennemgår alle 

privatvejslovens bestemmelser, relevante domme og afgørelser i et forsøg på at gøre 
det forståeligt for alle, der måtte stifte bekendtskab med området.
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