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I 
denne måneds nyheder kan du læse om en 

afgørelse fra Vejdirektoratet, der handler om 

to private fællesveje, som både ligger i land-

zone og i sommerhusområde. Desuden om-

tales en sag om beskæring af en hæk, hvor kommu-

nens påbud blev ophævet, fordi der ikke var henvist 

til den rette hjemmel, og fordi påbuddet ikke var 

tilstrækkeligt begrundet. Endelig kan du læse om 

en udtalelse om reglerne om parkering ud for ram-

per til gående adgang.

Vedligeholdelse af privat fællesvej i 
landzone og sommerhusområde

Som bekendt indeholder privatvejsloven 

forskellige regler om private fælles-

veje på landet (landreglerne) 

og i byer og bymæssige om-

råder (byreglerne). Private 

fællesveje i sommerhusom-

råder administreres efter byreg-

lerne. Der er dog en enkelt regel 

i byreglerne, der kun gælder for 

nogle private fællesveje i sommer-

husområder, nemlig bestemmelsen i pri-

vatvejslovens § 45 a om samlede arbej-

der på fordelingsveje i sommerhus-

områder.

Da private fællesveje ikke altid 

holder sig inden for afgrænsnin-

gen af de forskellige zoner, kan 

der opstå udfordringer med at 

administrere de private fælles-

veje, der bevæger sig på tværs af zonerne, fx priva-

te fællesveje, der forløber i både landzone og som-

merhusområder.

Det var netop situationen i en sag, hvor en kom-

mune traf afgørelse om vedligeholdelse af to priva-

te fællesveje, der forløb i landzone og sommerhus-

område, som det ses på figur 1, hvor de områder, 

der er markeret med gul skravering, er sommerhus-

områder. De to veje udgør tilsammen det vejforløb, 

der er vist med rødt og grønt, hvor de røde stræk-

ninger ligger i landzone, mens de grønne ligger i 

sommerhusområderne.

Der var tidligere truffet afgørelser om vedlige-

holdelse af de to veje, før det kom til at fremgå af 

privatvejsloven, at private fællesveje i sommerhus-

områder skulle administreres efter byreglerne. Efter 

ændringen af privatvejsloven fandt kommunen det 

nødvendigt at træffe en ny afgørelse om vedlige-

holdelse af vejene med henvisning til de nuværen-

de regler i privatvejsloven.

Kommunen bestemte med den nye afgørelse, 

hvordan udgifterne til vedligeholdelse af vejstræk-

ningen skulle fordeles.

Strækningerne i sommerhusområderne funge-

rer som fordelingsveje til sommerhusene. Fordelin-

gen af udgifterne til disse strækninger skal derfor 

ske efter de vejberettigedes brug af vejene, ligesom 

det er tilfældet med strækningerne i landzone.

Kommunen bestemte, at den selv skulle betale 

25 % af udgifterne, mens de resterende 75 % blev 

fordelt mellem grundejerne. Ved fordelingen af 

grundejernes udgifter tildelte kommunen ubebyg-
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gede grunde en halv part, sommerhuse 

en part og helårsbeboelse halvanden part. 

Derudover blev Naturstyrelsen tildelt halv-

anden part, idet kommunen vurderede, 

at Naturstyrelsen havde en større brug af 

vejene end sommerhusejerne.

I en klage over kommunens afgørelse blev 

det blandt andet gjort gældende:

• At en fordeling med udgangspunkt i 

den enkelte grundejers brug af vejene 

får en høj grad af tilfældigheder, og at 

hver grundejer derfor i stedet burde til-

deles en part. 

• At der ikke er taget højde for, at nogle 

grundejere uden tilladelse bruger et 

sommerhus til helårsbeboelse.

• At grundejere, der er i gang med at byg-

ge, slider mere på vejene end grund-

ejere, der allerede har bygget.

• At virksomheder, som slider på vejene, 

når de får leveret varer, ikke bliver på-

lagt ekstra byrder.

• At nogle grunde, som anvendes til of-

fentlige formål, belaster vejene med 

trafik, uden at det er inddraget i forde-

lingen.

I afgørelsen konstaterer Vejdirektoratet, 

at kommunen lader til at have lagt til 

grund, at alle grundejere har vejret til og 

benytter begge veje, uden at det fremgår, 

hvad der er grundlaget for denne anta-

gelse. Kommunen har således ikke spurgt 

vejejerne i landzone, hvem der har vejret 

over deres ejendomme, og kommunen 

har hverken partshørt grundejerne om, 

hvorvidt de benytter hele eller kun dele 

af den samlede vejstrækning eller om 

grundlaget for kommunens antagelse.

Antagelsen kan muligvis bygge på, at 

ingen grundejere i forbindelse med de 

tidligere afgørelser gjorde gældende, at 

de ikke havde vejret til hele strækningen, 

men det fremgår ikke af kommunens af-

gørelse.

Kommunen har i en udtalelse til Vejdi-

rektoratet bemærket, at det ikke er mu-

ligt at vurdere, hvordan grundejerne kom-

mer til deres ejendomme, og at det hele 

tiden har været anerkendt, at grundejer- »

Figur 1: Vejstrækningen, der er beliggende dels i landzone (røde strækninger), dels i sommerhusområder (grønne strækninger). 
Sommerhusområderne er skraveret med gult. Den blå streg markerer, hvor de to veje mødes.

Da private fællesveje ikke altid holder sig inden 
for afgrænsningen af de forskellige zoner, kan 
der opstå udfordringer med at administrere de 
private fællesveje, der bevæger sig på tværs af 
zonerne, fx private fællesveje, der forløber i 
både landzone og sommerhusområder.
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ne har mulighed for at benytte hele stræk-

ningen, idet der ikke tidligere har været 

indsigelser om, at nogle af grundejerne 

ikke havde vejret til hele strækningen.

Disse præmisser er de vejberettigede 

imidlertid hverken blevet gjort bekendt 

med eller været partshørt over.

På den baggrund mener Vejdirektora-

tet, at kommunen ikke har partshørt i til-

strækkeligt omfang, og derfor ophæver 

Vejdirektoratet kommunens afgørelse.

Derudover kommer Vejdirektoratet 

med nogle bemærkninger omkring Na-

turstyrelsen og den brug af vejene, der er 

knyttet til Naturstyrelsens ejendom.

Kommunen havde som nævnt pålagt 

Naturstyrelsen halvanden part. Det blev 

begrundet med, at Naturstyrelsen har en 

større brug af vejene end den enkelte 

sommerhusejer. Kommunen havde vur-

deret, at Naturstyrelsen benytter begge 

veje, selvom styrelsens ejendom kun græn-

ser til den ene vej.

Vejdirektoratet konstaterer, at kommu-

nen godt kan forudsætte, at en ejendom, 

der grænser til en vejstrækning i sommer-

husområderne, har vejret til vejen, med-

mindre grundejeren selv kan dokumen-

tere, at det ikke er tilfældet, men kommu-

nen kan ikke uden videre forudsætte, at 

Naturstyrelsens ejendom også har vejret 

til den vej, som den ikke grænser til.

Naturstyrelsen har på sin side oplyst, 

at styrelsen ikke har interesse i nogen af 

vejene, fordi styrelsen kun anvender en 

offentlig vej (dette synes dog ikke umid-

delbart at harmonere med, at der på luft-

fotos ses en bygning med ad-

gang fra den private fælles-

vej, som styrelsens ejendom 

grænser til).

Kommunen har efter Vej-

direktoratets forståelse ikke 

ment, at det var rigtigt, når Na-

turstyrelsen oplyste, at hverken sty-

relsen eller gæster til ejendommen be-

nytter de to private fællesveje. I den for-

bindelse har kommunen i afgørelsen også 

refereret til ”enkelte grundejere”, som be-

strider, at Naturstyrelsen (og gæster) kun 

anvender den offentlige vej.

Disse oplysninger er dog ikke nærme-

re beskrevet, og Naturstyrelsen er ikke 

blevet hørt over oplysningerne. Også der-

for ophæver Vejdirektoratet kommunens 

afgørelse.

I forlængelse heraf præciserer Vejdi-

rektoratet, at Naturstyrelsens andel af ud-

gifterne skal afspejle den brug, som også 

gæsterne til skoven gør af vejene. Natur-

styrelsen skal med andre ord også betale 

for skovgæsternes brug af vejene.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/05654)

Utilstrækkeligt begrundet påbud 
om beskæring
Vejmyndighederne oplever ofte, at det er 

nødvendigt at give grundejere påbud om 

at beskære deres beplantning, der har 

bredt sig ud over vejen. I mange tilfælde 

klares disse situationer med såkaldte ”hæk-

kebreve” og om nødvendigt en opfølg-

ning med et egentligt påbud.

Nu viser en ny sag, hvor Vejdirektora-

tet har ophævet en kommunes påbud om 

beskæring, at det både er vigtigt at være 

opmærksom på, at der henvises til den 

korrekte hjemmel, og at et påbud også 

skal være begrundet.

I sagen var der tale om en privat fæl-

lessti og beskæring af en hæk. Kommu-

nen havde ved tilsyn konstateret, at der 

kunne opstå farlige situationer for fod-

gængere og cyklister på stien, hvis hæk-

ken ikke blev beskåret. 

Kommunen havde derfor varslet et på-

bud om beskæring af hækken. Det frem-

gik af varslingen, at hækken skulle beskæ-

res, så den ikke gik ud over skelgrænsen, 

og at lygtepælene skulle klippes fri. Der 

var henvist til privatvejslovens § 82 og 

vejlovens § 87, stk. 2.

Privatvejslovens § 82 omhandler ren-

holdelse, og kommunen erkendte i for-

bindelse med klagesagen, at der burde 

have været henvist til privatvejslovens § 

61. Desuden uddybede kommunen be-

grundelsen med, at hækken havde vok-

set sig for bred og lænede sig ud over sti-

en til gene for cyklister og fodgængere. 

Kommunen ønskede desuden lygtepæ-

len fritlagt, så der kunne udføres service 

på elinstallationerne.

Vejdirektoratet konstaterede i afgørel-

sen, at kommunens påbud ikke har levet 

DIVERSE

Kommunen havde som nævnt pålagt 
Naturstyrelsen halvanden part. Det blev 
begrundet med, at Naturstyrelsen har en større 
brug af vejene end den enkelte sommerhusejer. 
Kommunen havde vurderet, at Naturstyrelsen 
benytter begge veje, selvom styrelsens ejendom 
kun grænser til den ene vej.
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op til begrundelseskravet i forvaltnings-

lovens § 24, idet afgørelsen ikke har hen-

vist til rette lovhjemmel og heller ikke har 

indeholdt en begrundelse for, hvorfor det 

er vurderet nødvendigt at klippe hækken 

(helt) tilbage til skelgrænsen. Kommunen 

burde have forklaret nærmere, på hvilken 

måde beplantningen er til gene for den 

gående trafik og for service på lygtepæ-

len.

Afslutningsvis bemærkede Vejdirekto-

ratet, at kommunen, når den træffer en 

ny afgørelse, bør henvise til den rette 

hjemmel. Desuden skal kommunen be-

grunde sin skønsmæssige vurdering af, 

hvorfor det af hensyn til færdslen er nød-

vendigt at beskære hækken i det påbud-

te omfang.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/06459)

Parkering foran ramper
En kommune har spurgt Vejdirektoratet 

til reglerne om parkering foran ramper. 

Kommunen er stødt på en udfordring i 

forbindelse med behandlingen af ansøg-

ninger om etablering af ramper for gåen-

de adgang til private matrikler.

Hvis det er lovligt at parkere ud for en 

rampe til gående adgang til en matrikel, 

kan en tilladelse til en sådan rampe be-

grænse parkeringskapaciteten på vejen, 

hvis man ikke må parkere foran en rampe. 

Efter færdselslovens § 29, stk. 3, nr. 2, må 

der ikke parkeres foran ind- og udkørsel, 

og kommunen mener derfor, at det ikke 

er forbudt at parkere foran ramper, hvis 

der ikke er kørende adgang.

Det er Vejdirektoratets umiddelbare 

vurdering, at det ikke kan tillægges be-

tydning, om en given adgang er etable-

ret med tilladelse eller hvilken type færd-

sel, der må benytte adgangen i henhold 

til en tilladelse. Hverken en bilist i parke-

ringssituationen eller en parkeringskon-

trollør eller politiet i kontrolsituationen 

kan antages at være bekendt med, om 

der foreligger tilladelse og i så fald hvil-

ken. At kommunen alene har givet tilla-

delse til gående adgang, vil ikke i sig selv 

udelukke, at der kan være tale om en ind- 

og udkørsel i færdselslovens forstand.

Derfor er det efter Vejdirektoratets op-

fattelse afgørende, om adgangen fra ve-

jen til ejendommen fremstår som en ind- 

og udkørsel. Det er en forudsætning for, 

at bestemmelsen finder anvendelse, at 

adgangen fra vejen til ejendommen frem-

står som værende til kørende færdsel. 

Efter Vejdirektoratets oplysninger er 

det i retspraksis fastslået, at ind- og ud-

kørsler for cyklister også er omfattet af 

bestemmelsen. Det er også fastslået i rets-

praksis, at bestemmelsen finder anven-

delse, selvom en ind- og udkørsel ikke 

faktisk benyttes som en sådan på tids-

punktet for parkeringen. Vestre Landsret 

har således slået fast, at en parkering var 

i strid med § 29, stk. 3, nr. 2, selvom der 

var placeret en container i indkørslen, hvil-

ket betød, at der ikke var plads til en bil.

I en anden sag fandt Østre Landsret, 

at der var tale om en ind- og udkørsel til 

en ejendom i færdselslovens forstand, 

selvom porten til ejendommen ikke kun-

ne åbnes på en måde, så biler kunne køre 

igennem. Retten lagde vægt på, at forto-

vet på det pågældende sted var afbrudt 

af en belægning med brosten, som med 

nedsænkede kantsten sås at være ført ned 

i niveau med vejen foran, og at porten 

med cementsten i hver side var bibe-

holdt. Landsretten udtalte, at det 

forhold, at der i ejendommen 

var foretaget foranstaltnin-

ger, så porten ikke nu kun-

ne benyttes som ind- og 

udkørsel, ikke kunne føre 

til et andet resultat.

Vejdirektoratet mener 

på den baggrund, at det 

må bero på en konkret og 

samlet vurdering af forhol-

dene, om udformningen af en 

given adgang, herunder anlæg af 

rampe, medfører, at der er tale om en 

ind- og udkørsel i færdselslovens forstand. 

I første omgang vil vurderingen skulle 

foretages af den parkeringskon-

trollerende myndighed. I sidste ende vil 

spørgsmålet skulle afgøres ved domsto-

lene.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/06623)

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. 

FÆRDSELSLOVENS § 29, STK. 3, NR. 2:

Parkering må ikke ske ud for ind- og 
udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt 
således, at kørsel til eller fra ejendom 
væsentligt vanskeliggøres.


