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I 
denne måneds nyheder kan du læse om et 

nyt forslag til ændring af privatvejsloven, 

der har været sendt i høring. Derudover kan 

du læse om et lovligt afslag på færdselsre-

gulering (forbud mod uvedkommende færdsel) på 

en privat fællesvej, og om hvornår flere private fæl-

lesveje kan udgøre en færdselsmæssig enhed.

Nyt forslag til ændring af privatvejsloven
Umiddelbart før sommerferien sendte Transportmi-

nisteriet et forslag til lov om ændring af lov om pri-

vate fællesveje i høring. Hovedpunkterne i forslaget 

er en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan med-

dele tilladelse til, at kabler til brug for elektroniske 

kommunikationsnet placeres i private fællesveje på 

landet, at grundejerne ikke kan modsætte sig, at 

kablerne placeres, når kommunalbestyrelsen har 

meddelt tilladelse, og at ledningsejeren skal have 

ret til at få tinglyst en ledningsdeklaration uden are-

alejerens samtykke.

Som det formentlig er de fleste bekendt, er pla-

cering af ledninger i private fællesveje på landet i 

dag et privatretligt forhold. En ledningsejer, der øn-

sker at placere ledninger i en privat fællesvej på lan-

det, må således indgå en aftale med vejejeren. Kom-

munen kan ikke tage stilling til, om ledninger skal 

placeres i disse veje, og kommunen kan derfor hel-

ler ikke give ledningsejeren tilladelse til det.

Baggrunden for forslaget er en vurde-

ring af, at det ikke har været muligt at 

løse op for en række vanskelige for-

handlingssituationer vedrørende 

etablering af bredbånd. Det har med-

ført, at en række husstande på landet 

ikke har kunnet serviceres med bredbånd 

og lignende, hvilket har vanskeliggjort beboernes 

muligheder for at arbejde hjemmefra eller deltage 

i digital undervisning.

Forslaget skal derfor understøtte den generelle 

digitalisering af det danske samfund, således at kom-

munalbestyrelsen kan bestemme, at der kan etab-

leres kabler til elektroniske kommunikationsnet i 

private fællesveje på landet.

Det skal understreges, at forslaget kun gælder 

kabler til elektroniske kommunikationsnet. Ejere af 

andre typer ledninger vil derfor fortsat skulle indgå 

aftale med vejejeren, uanset hvor godt det i øvrigt 

er begrundet, at andre ledninger placeres i vejarea-

lerne (det fremgår af bemærkningerne til forslaget, 

at det er Transportministeriets opfattelse, at denne 

type infrastruktur mest hensigtsmæssigt placeres i 

vejarealerne).

Man har med andre ord vurderet, at det er vigti-

gere, at beboerne kan arbejde hjemmefra eller del-

tage i digital undervisning, end fx at en virksomhed 

ved en privat fællesvej på landet kan få strøm, hvis 

virksomhedens behov indebærer, at der skal føres 

nye kabler frem. Vurderingen er, at tungtvejende 

samfundsøkonomiske hensyn - fx ønsket om at fjer-

ne forhindringer for deltagelse i samfundslivet og 

arbejdsmarkedet for befolkningen i landdistrikter-

ne - taler for en smidig løsning for kommunikati-

onskabler.

Det skal også understreges, at den foreslåede 

hjemmel først kommer i spil, hvis der ikke kan op-

nås enighed mellem ledningsejeren og vejejeren 

om placeringen af kablerne, og at hjemlen kun gæl-

der arealer, der er taget i brug som privat fællesvej.

Det fremgår af den foreslåede hjemmel, at der 

kun kan gives tilladelse til kabler, der betjener ejen- »
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domme med vejret til vejen. Kablerne pla-

ceres i overensstemmelse med gæsteprin-

cippet. Derudover skal kommunalbesty-

relsen, i lighed med hvad der gælder for 

private fællesveje i byer og bymæssige 

områder, betinge tilladelsen af, at led-

ningsejeren yder erstatning for skader 

som følge af kablerne, at ledningsejeren 

retablerer vejarealet efter endt arbejde, 

og at ledningsejeren skriftligt underret-

ter kommunen om, at retableringen er 

gennemført.

Ledningsejeren får med de foreslåede 

bestemmelser også ret til at udføre uop-

sættelige reparationer af de omhandlede 

kabler og eventuelt tilbehør uden at un-

derrette vejejeren, mens andre arbejder 

på kablerne skal varsles mindst tre uger 

før arbejderne.

Endelig indebærer forslaget, at led-

ningsejeren har ret til at få tinglyst en de-

klaration om anlæggets tilstedeværelse 

uden arealejerens samtykke. Lednings-

ejeren skal afholde udgiften til denne ting-

lysning. Når anlægget ikke længere tjener 

eller kan tjene det tiltænkte formål, skal 

det fjernes for ledningsejerens regning, 

og en eventuel deklaration om anlægget 

skal aflyses ligeledes for ledningsejerens 

regning.

Det er bemærkelsesværdigt, at led-

ningsejeren får ret til at få tinglyst en de-

klaration om anlægget uden arealejerens 

(vejejerens) samtykke. Denne ret kan sam-

menlignes med ledningsejernes ret til at 

få tinglyst en deklaration om deres led-

ninger, når offentlige veje nedlægges. Det 

er dog bemærkelsesværdigt, fordi der ikke 

er en tilsvarende ret, når det gælder led-

ninger i private fællesveje i byer og by-

mæssige områder.

Interessant er det også, at det ifølge 

bemærkningerne er et udtryk for et al-

mindeligt udgangspunkt i gæsteprincip-

pet, at ledningsejeren for egen regning 

skal fjerne sit materiel, når det ikke læn-

gere tjener eller kan tjene det tiltænkte 

formål.

Til sidst skal det også bemærkes, at det 

ifølge forslaget er intentionen, at der vil 

blive fastsat regler, som skal give kommu-

nalbestyrelsen hjemmel til at opkræve et 

gebyr, som kan dække omkostningerne 

ved behandlingen af en ansøgning.

(Transportministeriets j.nr. 2021/1120)

Forbud mod uvedkommende 
færdsel på en privat fællesvej
Det sker jævnligt, at grundejere ønsker at 

forbyde uvedkommende færdsel på pri-

vate fællesveje. Hvis der er tale om en pri-

vat fællesvej, hvor privatvejslovens byreg-

ler gælder, kræver det en godkendelse fra 

både kommunen og politiet.

Som vejmyndighed kan kommunen 

afvise at godkende et forbud, hvis alme-

ne offentligretlige hensyn taler imod for-

buddet. Er det ikke tilfældet, vil kommu-

nen som regel ikke kunne modsætte sig 

forbuddet.

Der er flere tilfælde, hvor kommuner 

har afvist at godkende et forbud mod 

uvedkommende færdsel eller andre færd-

selsrestriktioner på baggrund af mere ge-

nerelle betragtninger. Her har der ikke 

været konkrete almene offentligretlige 

hensyn, der har talt imod forbuddet. I dis-

se sager er kommunens afvisning blevet 

tilsidesat af Vejdirektoratet.

Nu har Vejdirektoratet behandlet en 

sag, hvor nogle grundejere havde søgt 

om tilladelse til at opsætte to skilte på en 

privat fællesvej. Det ene skilt skulle gøre 

opmærksom på legende børn, mens det 

andet skilt skulle have en tekst i retning 

af: ”Al uvedkommende færdsel og parkering 
på vejen er forbudt”.

Der var tale om en sidevej til en pri-

mærvej, hvor der var meget trafik.

Kommunen meddelte afslag med den 

begrundelse, at vejen er en privat fælles-

vej i byområde. Vejen er dermed åben for 

almindelig færdsel og kan også anvendes 

af trafikanter, der ikke bor på vejen. Alme-

ne offentligretlige hensyn taler derfor 

imod et forbud mod uvedkommende 

færdsel, fordi vejen dermed ikke kan ind-

gå i den almindelige trafikafvikling – også 

selvom vejen er blind.

Derudover begrundede kommunen 

afslaget med, at et forbud, der skiltes ved 

indkørslen til den private fællesvej, vil føre 

til utilsigtede opbremsninger og uheldi-

ge situationer, når bilister, der ikke kender 

området, bliver afskrækket fra at køre ind 

på vejen. Det kan derfor være årsag til 

sammenstød på primærvejen.

Grundejerne klagede over kommunens 

afslag og gjorde i den forbindelse gælden-

de, at politiet ikke havde anset trafikregu-

leringen og opbremsninger for at være et 

trafiksikkerhedsmæssigt problem. Desuden 

mente grundejerne, at det virker søgt, at 

kommunen afviser at give tilladelse med 

hensyn til ”den almindelige trafikafvikling”, 

når vejen er en blind vej, der kun betjener 

de 20 tilgrænsende huse.

Politiet havde meddelt samtykke til 

opsætning af en C 22,1-tavle (forbud mod 

motorkøretøj, stor knallert, traktor og mo-

torredskab) med undertavlen ”Beboerkør-
sel tilladt” og senere undertavlen ”Bebo-
er- og ærindekørsel tilladt”.

Det fremgår af Vejdirektoratets afgø-

relse, at kompetencen til at tillade et færd-

selsregulerende skilt ligger hos kommu-

nen. Vejdirektoratet mente, at kommunen 
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havde argumenteret sagligt for, at trafi-

kale hensyn taler imod det ansøgte, idet 

primærvejen er en trafikeret vej, hvor der 

let kan ske sammenstød, hvis bilister brem-

ser op for at læse skiltningen og konsta-

terer, at de ikke må køre ind på den blin-

de vej.

Vejdirektoratets begrundelse indike-

rer, at der først og fremmest er lagt vægt 

på den del af kommunens begrundelse, 

der omtalte risikoen for opbremsninger 

og uheldige situationer. Havde kommu-

nen alene begrundet afslaget med, at ve-

jen er åben for almindelig færdsel, og at 

vejen med et forbud ikke kunne indgå i 

den almindelige trafikafvikling, kunne det 

tyde på, at kommunens afslag var blevet 

tilsidesat af Vejdirektoratet.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/06538)

Vedligeholdelse af private fæl-
lesveje som en færdselsmæssig 
enhed
Som vejmyndighed kan kommunen be-

stemme, at flere private fællesveje, der 

udgør en færdselsmæssig enhed, skal ved-

ligeholdes ved ét samlet arbejde.

Begrebet ”færdselsmæssig enhed” er 

imidlertid ikke nærmere defineret i pri-

vatvejsloven, og der kan derfor opstå tvivl 

om, hvornår der er tale om en færdsels-

mæssig enhed i privatvejslovens forstand.

Vejdirektoratet har nu taget stilling til 

en sag, hvor en kommune havde truffet 

afgørelse om en samlet vedligeholdelse 

af fem sideveje til en offentlig vej, idet 

kommunen anså de fem sideveje som en 

færdselsmæssig enhed (se figur 1).

I Vejdirektoratets afgørelse henvises 

der til, at det fremgår af forarbejderne til 

vejloven, at ”der ikke findes særlige retnings-
linjer for, hvornår sådanne veje, der udgør 
en færdselsmæssig enhed, betragtes som 
en eller flere veje. Når flere veje løber i for-
længelse af hinanden og i et udstyknings-
område med et samlet vejsystem, vil det dog 
være rimeligt at karakterisere systemet som 
en ”færdselsmæssig enhed”.

Når begrebet anvendes i forhold til 

vedligeholdelse af private fællesveje, vil 

det desuden være et krav, at der er tale 

om private fællesveje og private fælles-

stier, der i færdselsmæssig henseende ud-

gør en ubrudt enhed.

I en tidligere sag, hvor der var tale om 

et sammenhængende net af private fæl-

lesveje, der var afgrænset af tre kommu-

neveje, og som betjente cirka 850 som-

merhuse, fandt Vejdirektoratet, at det kun-

ne anses som en færdselsmæssig enhed.

I den nu foreliggende sag konstaterer 

Vejdirektoratet, at de fem sideveje ikke 

udgør en færdselsmæssig enhed, fordi 

det ikke er muligt at komme fra den ene 

til den anden sidevej uden at færdes på 

kommunevejen. Kommunen må derfor 

genoptage sagen og træffe en selvstæn-

dig afgørelse for hver af de fem sideveje.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at 

der i sagen også blev taget stilling til en 

tinglyst deklaration, som slår fast, at den 

befæstede del af de fem sideveje skal ren-

holdes og vedligeholdes af ejerne af ejen-

dommene nord og vest for sidevejene. 

Under behandlingen af sagen havde kom-

munen gjort grundejerne opmærksom 

på deklarationen, men grundejerne var 

ikke enige om, hvorvidt deklarationen 

kunne anvendes.

På den baggrund konstaterede Vejdi-

rektoratet i afgørelsen, at når vejmyndig-

heden forud for afgørelsen har konstate-

ret, at der er uenighed om eksistensen el-

ler forståelsen af en privatretlig aftale, skal 

udgifterne til et samlet arbejde fordeles 

efter privatvejslovens regler.

At kommunen fordeler udgifterne ef-

ter privatvejslovens regler udelukker ikke, 

at grundejerne efterfølgende omfordeler 

udgifterne baseret på den aftale, som 

grundejerne ikke er enige om, eller – mere 

sandsynligt – at spørgsmålet indbringes 

for domstolene.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/02978)

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. 

Figur 1: De fem sideveje (private fællesveje) til den offentlige vej er vist med rødt, mens den offentlige vej er vist med grønt.


