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Aftaler om vintervedligeholdelses- og 
renholdelsesopgaver på private 

fællesveje i byer

AF LOUISE HEILBERG
Managing associate, 

Bech-Bruun
lhe@bechbruun.com

Baggrunden for ændringer af 
privatvejsloven
Formålet med ændringen er at tilvejebringe en mu-

lighed for (en hjemmel til), at kommunerne og grund-

ejerne i byer og bymæssige områder kan indgå af-

taler vedrørende vintervedligeholdelses- og renhol-

delsesopgaver i relation til de private fællesveje. 

Der har tidligere været en praksis i visse af lan-

dets kommuner om, at kommunerne mod betaling 

har indgået aftale med grundejere om, at kommu-

nerne forestod vintervedligeholdelse og renholdel-

se af private fællesveje i byer og bymæssige områ-

der for grundejernes regning. Disse aftaler har også 

været kendt som såkaldte ”serviceordninger”. 

Ankestyrelsen fastslog i en udtalelse af 13. juni 

2017, at der hverken i privatvejsloven eller i kommu-

nalfuldmagtsreglerne var hjemmel til at indgå sådan-

ne serviceordninger, hvorfor aftalerne blev under-

kendt. Udtalelsen fra Ankestyrelsen medførte, at kom-

munerne måtte ophæve de indgåede aftaler. 

Som følge heraf henvendte flere kommuner og 

borgere sig til Transportministeriet med ønske om, 

at der blev tilvejebragt en hjemmel i privatvejsloven, 

der giver mulighed for, at kommunerne og borgerne 

kan indgå aftaler om serviceordninger, der omfatter 

vintervedligeholdelse og renholdelse af private fæl-

lesveje, så grundejerne ikke nødvendigvis selv skal 

stå for udførelsen af opgaven eller selv skal stå for at 

indgå aftaler med en privat aktør om at udføre opga-

ven. Denne mulighed er nu blevet sikret med en ny 

bestemmelse i privatvejslovens § 83 a.

Overordnet om privatvejslovens § 83 a
I medfør af privatvejslovens § 79 kan kommunalbe-

styrelsen efter forhandling med politiet bestemme, 

at ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til 

vejen skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde 

hele den private fællesvej. 

Disse beslutninger, der træffes for nærmere an-

givne områder, meddeles og offentliggøres typisk i 

kommunernes regulativer, som også omfatter kom-

munevejene og kommunens offentlige stier.

Beslutningen efter privatvejslovens § 79 indebæ-

rer blandt andet, at kommunalbestyrelsen kan føre 

tilsyn med overholdelsen af de pålagte pligter og 

meddele påbud i de tilfælde, hvor arbejderne ikke 

er udført inden for den fastsatte frist. 

I henhold til privatvejslovens § 83 kan kommu-

nalbestyrelsen bestemme, at den helt eller delvist 

overtager udførelsen af de efter privatvejslovens § 

79 pålagte pligter for grundejernes regning. Bestem-

melsen gør det muligt for kommunalbestyrelsen at 

Vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje er en del af de forpligtelser, der  
følger med, når man er grundejer af sådanne veje. Da iagttagelsen af disse forpligtelser kan være 

tidskrævende og besværlige, vedtog et flertal af Folketingets partier den 21. april 2022 et forslag til 
ændring af privatvejsloven, så der nu er mulighed for, at kommunerne og borgerne kan indgå aftaler 

om serviceordninger, der omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje.  
De nye regler trådte i kraft den 1. maj 2022.
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AF ALIJA BALAVAC
Advokatfuldmægtig, 
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sikre et ensartet og højt niveau af renholdelse og vintervedlige-

holdelse, hvor det efter kommunalbestyrelsens vurdering er 

særlig vigtigt. 

Udover at kommunerne efter privatvejslovens § 83 selv har 

mulighed for at påtage sig at udføre de pligter, der er pålagt 

grundejerne efter privatvejslovens § 79, følger det nu også af 

den nye regel i privatvejslovens § 83 a, at kommunalbestyrel-

sen kan indgå aftale med grundejerne langs en vejstrækning 

om, at kommunen udfører de vintervedligeholdelses- og ren-

holdelsesopgaver, der skal udføres efter privatvejslovens § 79, 

stk. 1, på grundejernes regning.

Kommunerne skal med den nye regel i privatvejsloven være 

opmærksomme på, at der alene kan indgås aftaler om de op-

gaver, som kommunen har bestemt skal udføres efter privat-

vejslovens § 79. Hvis kommunen ikke har truffet en sådan § 

79-beslutning, kan der ikke indgås aftale. Der vil således ikke 

med hjemmel i privatvejslovens § 83 a kunne indgås aftale om 

udførelse af arbejder, der ligger uden for anvendelsesområdet 

af privatvejslovens § 79, stk. 1. 

Aftalefriheden i privatvejslovens § 83 a
Reglen i privatvejslovens § 83 a bygger på aftalefrihed, hvilket 

vil sige, at det vil være op til grundejerne selv at beslutte, om de 

ønsker at anmode kommunalbestyrelsen om at indgå en aftale. 

Privatvejslovens § 83 a indeholder ikke særskilt begrænsnin-

ger for, hvor mange grundejere på en vejstrækning der skal ud-

trykke ønske om at anvende privatvejslovens § 83 a, før der vil 

kunne indgås en aftale om vintervedligeholdelses- og renhol-

delsesopgaver af en vejstrækning. 

Privatvejslovens § 83 a eller forarbejderne til bestemmelsen »
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indeholder heller ikke en regulering af, i 

hvilket omfang en grundejerforening, på 

vegne af foreningens medlemmer, kan ind-

gå aftale med kommunen om udførelse af 

vintervedligeholdelses- og renholdelses-

opgaver. 

Privatvejslovens § 83 a medfører hel-

ler ikke, at grundejere har et retskrav på, 

at kommunen skal indgå en aftale om ud-

førelse af vintervedligeholdelses- og ren-

holdelsesopgaver. Der er som nævnt tale 

om en aftale, som begge parter skal til-

træde frivilligt. Kommunen har således 

mulighed for helt at undlade at benytte 

ordningen, ligesom kommunen frit kan 

tilrettelægge en praksis, hvorefter der kun 

indgås aftaler, hvis der eksempelvis en-

stemmigt blandt grundejerne er ønske 

om det. Med andre ord indebærer ord-

ningen alene en mulighed for, at kommu-

nen – hvis den ønsker det – kan tilbyde 

grundejerne en serviceordning. 

Tilsvarende har grundejerne ikke pligt 

til at acceptere kommunens forslag til af-

tale om en serviceordning. Der er dog in-

tet til hinder for, at en eller flere grund-

ejere af egen drift opfordrer kommunen 

til indgåelse af aftale om en serviceord-

ning. 

Da der er tale om en aftalebaseret ord-

ning, vil det nærmere indhold af aftalen 

afhænge af, hvad kommunalbestyrelsen 

og grundejerne kan blive enige om. Det 

betyder også, at den pågældende aftale 

om en serviceordning ikke udgør en af-

gørelse i forvaltningslovens forstand og 

således ikke vil kunne blive påklaget til 

transportministeren. Eventuelle uenighe-

der om forståelsen af aftalens indhold vil 

på tilsvarende vis heller ikke kunne blive 

prøvet administrativt, men vil derimod 

være et privatretligt anliggende mellem 

aftalens parter. 

Hvis der indgås en aftale imellem kom-

munen og grundejerne efter privatvejs-

lovens § 83 a, skal kommunen endvidere 

være opmærksom på, at det nu også af 

privatvejslovens § 99 a følger, at kommu-

nen skal sikre, at arbejdet udføres billigst 

muligt. Dette skal ske ved at indhente tre 

tilbud, medmindre udbudslovgivningen 

foreskriver en anden fremgangsmåde, el-

ler andet er aftalt.

Anvendelsen af privatvejslovens 
§ 83 a i praksis
Det fremgår klart af privatvejslovens § 83 

a og af forarbejderne, at bestemmelsen 

alene kan anvendes på aftaler vedrøren-

de snerydning, glatførebekæmpelse og 

renholdelse. Der kan således ikke indgås 

aftaler om fx vedligeholdelse af vejen. 

Det fremgår derimod ikke klart af hver-

ken lovteksten eller forarbejderne, om der 

kan indgås aftaler om et serviceniveau, 

der ligger ”udover” det påbud, som kom-

munen oprindeligt har givet. Indholdet 

af dette påbud vil typisk fremgå af kom-

munens regulativer. Spørgsmålet er med 

andre ord, om kommunen i medfør af pri-

vatvejslovens § 83 a kan tilbyde et servi-

ceniveau på et højere niveau end det, der 

fx følger af kommunens regulativer.  

Det er formentlig tvivlsomt, om kom-

munen kan udstrække hjemlen i privat-

vejslovens § 83 a til, at kommunen også 

kan yde service på et højere niveau end 

det, der følger af det påbud, der oprinde-

ligt er givet efter privatvejslovens § 79. 

Dette skyldes, at privatvejslovens § 83 a 

bruger formuleringen ”skal udføres efter 

§ 79”, når afgrænsningen af de pågælden-

de vintervedligeholdelses- og renholdel-

sesopgaver skal foretages. Brugen af or-

det ”skal” synes at referere til tvungne/på-

lagte opgaver (i medfør af privatvejslo-

vens § 79). Retstilstanden er som nævnt 

ikke klar, og en endelig afklaring heraf må 

ske ved domstolene. Da det således ikke 

er sikkert, om § 83 a kan udstrækkes til, 

at kommunen også kan udføre opgaver 

på et højere serviceniveau, end det der 

fremgår af påbuddet, er det anbefalelses-

værdigt, at kommunen alene indgår afta-

ler inden for det serviceniveau, der frem-

går af påbuddet, hvor hjemmelsgrundla-

get er sikkert.

Endvidere vil det være hensigtsmæs-

sigt, hvis kommunen – inden aftaleind-

gåelse – overvejer, hvem der skal være 

part i aftalen med kommunen. Dette kan 

være en relevant overvejelse at gøre sig, 

idet det i praksis kan være vanskeligt at 

administrere aftaler, der indgås direkte 

med de private grundejere. Antager man 

fx, at kommunen indgår 10 aftaler med 

10 forskellige grundejere vedrørende en 

privat fællesvej i medfør af privatvejslo-

vens § 83 a, vil aftalerne alene binde de 

enkelte grundejere og ikke eventuelt nye 

grundejere, der måtte komme til – fx i for-

bindelse med køb og salg af de pågæl-

dende ejendomme, hvorpå den private 

fællesvej er beliggende. Dette kan i prak-

sis over tid medføre visse administrative 

udfordringer, da der forholdsvist let kan 

opstå tilfælde, hvor nye grundejere ikke 

ønsker at videreføre/indtræde i tidligere 

grundejeres aftaler. På den måde kan man 

som kommune stå i en situation, hvor det 

alene er dele af den private fællesvej, der 

skal administreres efter privatvejslovens 

§ 83 a. Dette er næppe administrativt hen-

sigtsmæssigt. 

Kommunerne kan derfor overveje, 

hvorvidt det i stedet vil være mere hen-

sigtsmæssigt at indgå aftalerne med fx et 

vejlaug. Dette forudsætter dog, at vejlau-

get – fx i medfør af vedtægterne – kan 

indgå aftalerne på vegne af vejlaugets 

medlemmer. Såfremt en sådan ret ikke 

består, kan vejlauget ikke binde medlem-

merne. I denne situation kan man i stedet 

overveje, om aftalerne bør tinglyses på 

de respektive ejendomme og i den for-

bindelse sikre, at det er den til enhver tid 

værende grundejer, der er bundet af af-

talerne. På denne måde kan kommuner-

ne sikre en vis ensartethed, når det kom-

mer til at udføre vintervedligeholdelses- 

og renholdelsesopgaver efter privatvejs-

lovens § 83 a. 

I alle tilfælde bør kommunerne endvi-

dere gøre sig nogle overvejelser om, hvor 

lang tid aftalerne skal løbe, herunder om 

det fx skal være muligt at forlænge og/el-

ler opsige dem. 

Samlet set kan man således grundlæg-

gende sige, at privatvejslovens § 83 a skal 

anvendes med nøje omtanke – både set ud 

fra et kommunalt synspunkt såvel som et 

grundejersynspunkt – hvis bestemmelsen 

skal kunne fungere optimalt i praksis.   

DIVERSE


