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I 
denne måneds måneds nyheder kan du læse 

om en udtalelse fra Vejdirektoratet om ved-

ligeholdelse af særlige elementer. Derud-

over handler nyhederne om en sag, hvor en 

kommune ulovligt afviste at give tilladelse til at op-

sætte en bom på en privat fællesvej i et sommer-

husområde. Endelig kan du læse om vejmyndighe-

dens mulighed for at kræve betaling af udgifter til 

ombygning af en vej i forbindelse med en ny ad-

gang, som er omdrejningspunktet for en udtalelse 

fra Vejdirektoratet.

Vedligeholdelse af særlige elementer – 
enkeltstående arbejde eller samlet arbejde?
Efter privatvejslovens § 47, stk. 4, kan en grundejer, 

der har fået et påbud om at vedligeholde en bestemt 

del af en privat fællesvej, som omfatter ”særlige ele-

menter, der har væsentlig betydning for andre ved-

ligeholdelsesforpligtede, f.eks. brønde og trafikre-

gulerende foranstaltninger” forlange, at arbejdet 

skal udføres som et samlet arbejde.

Bestemmelsen kan forekomme lidt besynderlig. 

Det er således vanskeligt at forestille sig en grund-

ejer, der ikke gerne vil have andre vedligeholdelses-

pligtige til at bidrage til det arbejde, som grundeje-

ren er blevet pålagt. Det kan derfor forekomme 

uhensigtsmæssigt – og administrativt tungt – at 

kommunen først skal påbyde en grundejer at udfø-

re et enkeltstående arbejde, hvorefter grundejeren 

forlanger, at arbejdet skal udføres som et samlet ar-

bejde med det resultat, at kommunen skal køre en 

sag om vedligeholdelse som et samlet arbejde.

En kommune har nu spurgt Vejdirektoratet om 

en vedligeholdelse af tre vejbrønde, hvor rørene skal 

skiftes, kan udføres som et samlet arbejde, så alle 

ejendommene på vejen inddrages, eller om vedli-

geholdelsen skal udføres som tre enkeltstående ar-

bejder. Der er i alt 20 vejbrønde på den private fæl-

lesvej, men det er kun de tre, der trænger til vedli-

geholdelse.

Vejdirektoratet konstaterer i svaret, at kommu-

nen generelt kan bestemme, at de enkelte vedlige-

holdelsesforpligtede skal udføre en nærmere be-

stemt del af vedligeholdelsen som enkeltstående 

arbejder, og hvornår arbejdet skal være afsluttet. 

Herefter henviser Vejdirektoratet til bestemmel-

sen i privatvejslovens § 47, stk. 4, og at de særlige 

elementer også kan være broer og andre bygvær-

ker, som er omfattet af grundejernes vedligeholdel-

sespligt. Formålet med bestemmelsen er ifølge for-

arbejderne at undgå, at enkelte grundejere, hvis 

ejendom tilfældigvis grænser til eller ligger nærmest 

den del af vejen, hvor sådanne elementer er place-

ret, bliver urimeligt økonomisk belastet i forhold til 

de øvrige grundejere på vejen. 

Det fremgår også af forarbejderne, at spørgsmå-

let om, hvilke grundejere der skal inddrages i forde-

lingen af udgifterne til det samlede arbejde, må bero 

på kommunens konkrete vurdering af, hvilke grund-

ejere der har fordel af det pågældende arbejde. Om-

fatter arbejdet elementer, som alle grundejere på 

en given vej eller del af en vej har gavn af, vil kom-

munen kunne bestemme, at samtlige grundejere, 

hvis ejendom grænser til den pågældende vej eller 

del af vejen, skal inddrages i udgiftsfordelingen.

Ejeren af den tilgrænsende ejendom kan derfor 

kræve vedligeholdelse udført som et samlet arbej-

de, når vedligeholdelsen omfatter særlige elemen-
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ter, fx vejbrønde. Det er dog en forudsæt-

ning, at grundejeren har det fornødne 

kendskab til bestemmelsen i privatvejs-

lovens § 47, stk. 4. Og i den forbindelse er 

det relevant for vejmyndigheden at være 

opmærksom på vejledningspligten.

Om vejledningspligten bemærker Vej-

direktoratet, at en forvaltningsmyndighed 

efter forvaltningsloven i fornødent omfang 

skal yde vejledning og bistand til personer, 

der retter henvendelse om spørgsmål in-

den for myndighedens sagsområde.

Vejledningspligten medfører, at vej-

myndigheden, inden den træffer afgørel-

se i sagen, skal vejlede den forpligtede 

grundejer om indholdet af bestemmel-

sen i privatvejslovens § 47, stk. 4, således 

at grundejeren har mulighed for at ytre 

ønske om, at arbejdet udføres som et sam-

let arbejde i stedet for som et enkeltstå-

ende arbejde.

Iagttager en myndighed ikke sin vej-

ledningspligt i fornødent omfang, kan 

myndigheden risikere at ifalde erstatnings-

ansvar efter den almindelige ulovbestem-

te regel om erstatning uden for kontrakt 

(culpareglen). 

Endelig bemærker Vejdirektoratet, at hvis 

vejmyndigheden konkret har grund til at 

antage, at den forpligtede grundejer vil kræ-

ve arbejdet udført som et samlet arbejde, 

vil behovet for vejledning være mindre.

Da det, som nævnt ovenfor, er svært 

at forestille sig grundejere, der gerne på-

tager sig den fulde udgift, når de kan dele 

den med andre, kan vejmyndigheden for-

mentlig som udgangspunkt lægge til 

grund, at ejeren af den tilgrænsende ejen-

dom ønsker arbejdet udført som et sam-

let arbejde. Vejmyndigheden kan heref-

ter bestemme, at vedligeholdelsen skal 

udføres som et samlet arbejde.

Forarbejderne til privatvejsloven inde-

holder ikke en forklaring på, hvorfor be-

stemmelsen i § 47, stk. 4, ikke har taget 

udgangspunkt i den praktiske virkelighed, 

nemlig at grundejere naturligvis ikke øn-

sker at betale den fulde udgift til vedlige-

holdelse, hvis de kan kræve, at andre er 

med til at betale.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/14522)

Opsætning af bom på 
sommerhusvej
Grundejerne langs en privat fællesvej i et 

sommerhusområde søgte kommunen om 

tilladelse til at opsætte en bom på den 

private fællesvej. Grundejerne ønskede 

at opsætte bommen for at begrænse den 

store mængde af gennemkørende trafik, 

herunder vare- og lastvogne, som efter 

grundejernes opfattelse sled for meget 

på vejen. Vejen var ifølge grundejerne en 

sårbar og kostbar asfaltvej med rørføring 

langs vejen og seks steder på tværs af ve-

jen.

Alternativt ønskede grundejerne, at 

brugerne af vejen bidrog til vedligehol-

delsen af vejen. De mente ikke, at det var 

acceptabelt, at de stod med en potentiel 

millionregning, når det var andre bruge-

re, der i langt overvejende grad sled på 

vejen.

Kommunen meddelte afslag på ansøg-

ningen med den begrundelse, at vejen 

ikke var speciel i forhold til de andre pri-

vate fællesveje i området. Derudover hen-

viste kommunen til, at privatvejslovens § 

57 ikke nævner økonomi eller vedligehol-

delsesudgifter som et argument for ind-

førelse af færdselsregulering. Endelig men-

te kommunen, at en lukning af vejen vil-

le flytte trafik til de øvrige private fælles-

veje i området, som var i ringere stand 

end den vej, som grundejerne ønskede 

at afspærre.

Politiet tilkendegav ligeledes, at poli-

tiet ikke kunne anbefale en lukning af ve-

jen, fordi de øvrige veje, der ville blive 

yderligere belastet af den flyttede trafik, 

var i ringere stand. Desuden ville en luk-

ning medføre en forholdsvis lang omvej 

for de beboere på vejen, der boede lige 

ved bommen.

Kommunens afslag blev påklaget til 

Vejdirektoratet.

Af Vejdirektoratets afgørelse i klagesa-

gen fremgår, at kommunen ved behand-

ling af en ansøgning efter privatvejslo-

vens § 57, stk. 1, skal tage stilling til, om 

almene, offentligretlige hensyn – først og 

fremmest hensyn til den almene trafik og 

vejtekniske hensyn – taler imod en tilla-

delse til at etablere en færdselsreguleren-

de foranstaltning på en privat fællesvej, 

herunder i form af en afspærring.

Kommunen skal fx afslå en ansøgning, 

hvis den vurderer, at det ansøgte vil kom-

me i konflikt med de trafikale forudsæt-

ninger, under hvilke den private fællesvej 

er tænkt at indgå i det samlede lokale vej-

net. Det ville derfor efter § 57, stk. 1, være 

et lovligt hensyn, hvis der blev givet af-

slag med henvisning til, at de andre pri-

vate fællesveje i området var dårligere eg-

nede veje til at betjene den forventede 

trafik, fx fordi de er smallere eller har dår-

ligere oversigtsforhold.

Drejer det sig derimod om, at de øvri-

ge veje anses for at være i dårligere stand »

Figur 1: Udviklerens ejendomme er vist med blåt. Kommunevejen, der skal omlægges, er vist med rødt, og det nye kryds er 
markeret med en gul cirkel.
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end den private fællesvej, som ønskes af-

spærret, vil kommunen som vejmyndig-

hed have pligt til at sørge for, at de øvrige 

veje bliver vedligeholdt. Enten her og nu, 

hvis de ikke er i god og forsvarlig stand, 

eller på et senere tidspunkt når de – even-

tuelt som følge af den øgede trafik – bli-

ver i dårlig stand.

Kommunens afslag fremstår efter Vej-

direktoratets opfattelse ikke klart og ty-

deligt. Det kan ikke umiddelbart af afgø-

relsen ses, at der skulle være offentligret-

lige hensyn, først og fremmest vejtekni-

ske og færdselsmæssige hensyn, som ta-

ler imod den ansøgte færdselsregulering.

Kommunen har ikke tilstrækkeligt be-

grundet sin skønsmæssige vurdering af 

de trafikale konsekvenser på de øvrige 

veje i området, men har tilsyneladende 

lagt vægt på vejenes tilstand (vedligehol-

delseshensyn). Samtidig har kommunen 

også lagt vægt på, at eventuelle vedlige-

holdelsesudgifter ikke kan inddrages i 

vurderingen af, om en færdselsreguleren-

de foranstaltning skal godkendes. 

I den forbindelse bemærker Vejdirek-

toratet, at privatvejslovens § 57, stk. 1, 

ikke regulerer, hvad der kan angives som 

begrundelse for et ønske om at færdsels-

regulere en privat fællesvej i by.

På grund af disse begrundelsesmang-

ler kan Vejdirektoratet ikke udelukke, at 

kommunens afgørelse er truffet under va-

retagelse af hensyn, som ikke kan indgå 

i afvejningen af en afgørelse truffet efter 

privatvejslovens § 57, stk. 1, og at disse 

usaglige hensyn kan have haft betydning 

for afgørelsens indhold.

Vejdirektoratet har derfor ophævet 

kommunens afgørelse og hjemvist sagen 

til fornyet behandling med henblik på, at 

kommunen træffer en ny og lovlig afgø-

relse.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/09916)

Grundejeres betaling for 
ombygning af offentlige veje 
som vilkår for adgang
Når en grundejer skal have adgang til en 

offentlig vej, kan vejmyndigheden gøre 

tilladelsen betinget af, at den offentlige 

vej ombygges med midterrabat, kanali-

sering, lyssignal og lignende, hvis det 

skønnes trafikalt nødvendigt på grund af 

den nye adgang. I særlige tilfælde kan vej-

myndigheden, når grundejerens fordele 

ved adgangstilladelsen står i et rimeligt 

forhold til udgifterne, kræve, at grundeje-

ren afholder udgifterne til arbejderne. Det 

fremgår af vejlovens § 49, stk. 5 og 6.

I praksis er grundejere blevet pålagt at 

afholde udgifterne i tilfælde, hvor der er 

givet tilladelse til at etablere adgang til 

nye udstykningsområder, butikscentre og 

særligt trafikskabende detailbutikker og 

virksomheder.

Nu har en kommune spurgt Vejdirek-

toratet, om der er hjemmel til at pålægge 

en udvikler at afholde udgifter til ombyg-

ning (og omlægning) af en mindre kom-

munevej, som udvikleren skal have ad-

gang til, og frem til vejens tilslutning til 

en stor kommunevej, herunder også om-

bygningen af den store kommunevej.

Forholdene er vist på figur 1, hvor den 

lille kommunevej er vist med rødt. Den lil-

le kommunevej skal omlægges, så den bli-

ver tilsluttet den store kommunevej i den 

gule cirkel. Udvikleren ejer de to ejendom-

me, der er vist med blåt, og som i kommu-

neplanen er udlagt som en del af et nyt 

megacenter. Der skal etableres adgang fra 

ejendommene til den lille kommunevej.

I udtalelsen bemærker Vejdirektoratet, 

at formålet med § 49 ifølge forarbejderne 

til bestemmelsen først og fremmest er at 

give vejmyndigheden mulighed for at va-

retage trafiksikkerhedsmæssige og trafik-

afviklingsmæssige hensyn på vejen. Det-

te skal dog ske med respekt for, at ejerne 

af de tilgrænsende ejendomme har en vis 

forventning om at kunne udnytte nabo-

skabet til den offentlige vej som adgang 

til deres ejendom.

Vejloven indeholder ikke bindende be-

stemmelser om størrelsen eller udstræk-

ningen af sådanne færdselsregulerende 

foranstaltninger på den offentlige vej. 

Men når der stilles krav om betaling, me-

ner Vejdirektoratet, at proportionalitets-

princippet vil sætte grænsen for, hvor 

langt betalingskravet kan udstrækkes.

Vejmyndigheden skal således blandt 

andet vurdere, om udgifterne til etable-

ring af foranstaltningen står i rimeligt for-

hold til de fordele, de pågældende opnår. 

Det er som nævnt i praksis antaget at være 

tilfældet ved nye udstykningsområder, 

butikscentre m.v.

Derimod vil det forhold, at kommunen 

ønsker at flytte en af sine kommunevejes 

tilslutning lidt længere mod vest på en 

anden af sine kommuneveje i forbindelse 

med realisering af en udbygningsplan for 

et tilgrænsende område, isoleret set ikke 

give grundlag for at kræve, at ejerne af de 

ejendomme, der skal byggemodnes, skal 

betale for et kanaliseringsanlæg i forbin-

delse med det nye adgangspunkt (om-

bygning af den store vej ved den gule cir-

kel).

I den forbindelse henviser Vejdirekto-

ratet også til en tidligere udtalelse, hvor 

det blev slået fast, at kravet om beta-

ling ikke kunne udstrækkes til at omfatte 

regulering af færdslen mellem flere of-

fentlige veje i nærheden af overkørslen. 

Kommunen kunne derfor i den sag ikke 

stille krav om lysregulering af et nærlig-

gende kryds mellem to kommuneveje. 

Endelig henviser Vejdirektoratet til en 

tidligere udtalelse, hvor Vejdirektoratet 

vurderede, at bestemmelserne i § 49, stk. 

5 og 6, nok ville hjemle et krav om beta-

ling for etablering af midterrabat, kanali-

sering, lyssignal og lignende i forbindelse 

med udvidelse af eksisterende vejareal – 

også på den udvidede (nye) del af vejens 

areal. Derimod er etablering af fx en ny 

vejkasse, udvidelse af det befæstede are-

al og udskiftning eller reparation af eksi-

sterende belægning efter en ordlydsfor-

tolkning ikke blandt de arbejder, som er 

omfattet af vejlovens § 49, stk. 5.

(Vejdirektoratets j.nr. 21/17746)

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.  
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