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Generelt om gæsteprincippet
Gæsteprincippet er et retsprincip, hvorefter en led-

ningsejer må bekoste ledningsarbejder foranledi-

get af grundejerens ændrede arealanvendelse. Sagt 

med andre ord skal en ledningsejer flytte sin led-

ning for egen regning, at når ledningsejeren som 

”gæst” har fået lov til at anbringe en ledning på en 

anden juridisk persons areal, og grundejeren beder 

herom.

Fraviges gæsteprincippet, er det derimod grund-

ejeren, der skal afholde omkostningerne til lednings-

arbejderne.

Højesteret har i U 2015.2854 H (”Vintapperram-

pe-sagen”) fastslået, at gæsteprincippet er beteg-

nelsen for en udfyldende regel, der finder anven-

delse i tilfælde, hvor der i medfør af en aftale uden 

vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning 

på en ejendom. Dette princip har også fundet ud-

tryk i vejlovens § 77, stk. 1, og privatvejslovens § 70, 

stk. 1. Efter disse bestemmelser skal ledningsejeren 

grundlæggende betale for gennemførelsen af led-

ningsarbejder, når disse skyldes vejformål.

Vejlovens § 77, stk. 2, og privatvejslovens § 70, stk. 

2, giver dog mulighed for, at gæsteprincippet kan fra-

viges, når andet er særligt bestemt ved i) aftale, ii) 

kendelse afsagt af en ekspropriationskommission 

nedsat i henhold til ekspropriationsprocesloven eller 

iii) afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter 

vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jævnfør § 40.

Anbringelse af ledninger på offentligret-
ligt grundlag på private arealer
Højesteret har i en nyere dom – U 2022.1635 H (”Aal-

borg-sagen”) – udtalt, at der gælder en formodning 

for, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse i til-

fælde, hvor en ledning anbringes på fremmed ejen-

dom i medfør af en offentligretlig afgørelse. Det gæl-

der i hvert fald, når der er tale om ledninger anbragt 

på private arealer, hvor det ulovbestemte gæste-

princip finder anvendelse. 

Gælder 
gæsteprincippet, 

når en ledning anbringes i vejareal på 
offentligretligt grundlag?

AF LOUISE HEILBERG
Managing associate, 

Bech-Bruun
lhe@bechbruun.com

Når der gennemføres infrastruktur- og byudviklingsprojekter, har det typisk den konsekvens, at 
arealerne anvendes på en ny måde. I den forbindelse skal der oftest ske omlægning eller 

forstærkning af de ledninger, der ligger i arealerne. Ledningsomlægning medfører som regel 
diskussioner om, hvem der skal betale, det vil sige, hvorvidt gæsteprincippet finder anvendelse, eller 
om det er fraveget. Der er kommet nye domme, der ændrer på gæsteprincippet, herunder særligt i 

den situation hvor ledninger oprindeligt er anlagt i vejarealer på et offentligretligt grundlag. 

DIVERSE

AF ALIJA BALAVAC
Advokatfuldmægtig, 

Bech-Bruun
alba@bechbruun.com
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I den konkrete sag havde en landvæ-

senskommission efter anmodning fra en 

kommune i 1975 afsagt kendelse om god-

kendelse af et projekt vedrørende kloa-

kering af et område i kommunen. I forbin-

delse med kendelsen blev der tinglyst en 

ledningsservitut om blandt andet led-

ningsejerens adgang til ledningerne på 

de berørte ejendomme. 

Det fremgik dog ikke af kendelsen el-

ler ledningsservitutten, hvem der skulle 

betale for ledningsarbejder, eller om 

grundejeren havde fået erstatning i for-

bindelse med anbringelsen af lednings-

anlægget. 

Højesteret fandt, at gæsteprincippet 

ikke fandt anvendelse. Dette blev begrun-

det ved, at anbringelsen af ledningerne 

ikke beroede på en aftale, men på land-

væsenskommissionens kendelse fra 1975. 

Der var dermed tale om en offentligretlig 

afgørelse truffet med hjemmel i lov, og 

de hensyn, der ved aftaler mellem led-

ningsejer og grundejer kan begrunde an-

vendelsen af det ulovbestemte gæste-

princip, kunne ikke i almindelighed over-

føres på sådanne tilfælde. Der er i disse 

tilfælde således ikke tale om en situation, 

hvor grundejeren frivilligt accepterer led-

ningens tilstedeværelse på sin ejendom 

og dermed handler som en slags gavegi-

ver i forhold til ledningsejeren (gavemo-

mentet).

Højesteret fandt derfor, at der i disse til-

fælde gælder en formodning for, at grund-

ejeren selv skal betale for ledningsarbej-

der, der sker på grundejerens foranledning, 

og at der således må kræves særlige hol-

depunkter i den offentligretlige afgørelse, 

hvis dette udgangspunkt skal fraviges. Hø-

jesteret udtalte i forlængelse heraf, at det 

var uden betydning, om der i sin tid blev 

udbetalt erstatning i anledning af landvæ-

senskommissionens kendelse. 

Med denne dom i Aalborg-sagen lig-

ger det fast, at bevisbyrden for, at gæste-

princippet er fraveget, som udgangspunkt 

ikke længere påhviler ledningsejeren, når 

der er tale om ledninger anbragt på of-

fentligretligt grundlag, da der i disse til-

fælde gælder en formodning for, at gæ-

steprincippet ikke finder anvendelse. Det 

gælder i hvert fald i de tilfælde, hvor der 

er tale om ledninger anbragt på private 

arealer. 

Det skal bemærkes, at Aalborg-sagen 

ikke kun er relevant, når der er tale om 

ledninger anbragt i medfør af landvæ-

senskommisionskendelser, men vedrører 

alle typer af offentligretlige afgørelser, 

herunder vil   Aalborg-sagen også være 

relevant i de mange tilfælde, hvor en led-

ning er blevet placeret ved ekspropriati-

on på private arealer. »

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



6 TRAFIK & VEJE  •  JANUAR 2023

Anbringelse af ledninger på 
offentligretligt grundlag på 
vejarealer
Herefter er spørgsmålet, om dette også 

vil være gældende for vejarealer. Det er 

ikke endeligt afklaret i praksis. 

Af vejlovens § 77, stk. 1, og privatvejs-

lovens § 70, stk. 1, fremgår det, at lednin-

ger i vejareal som udgangspunkt er om-

fattet af gæsteprincippet, samt at led-

ningsejeren kun skal betale for lednings-

arbejder, når disse er nødvendiggjort af 

”vejformål”.

Det følger dog af vejlovens § 77, stk. 

2, og privatvejslovens § 70, stk. 2, at gæ-

steprincippet kan fraviges i medfør af en 

kendelse afsagt af en ekspropriationskom-

mission nedsat i henhold til ekspropriati-

onsprocesloven eller i henhold til afgø-

relse truffet af en kommunalbestyrelse 

efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, 

jævnfør § 40, hvis dette er særligt bestemt. 

Udgangspunktet i vejlovgivningen synes 

derfor at være, at vejlovgivningens gæ-

steprincip gælder på offentlige veje og 

private fællesveje, selvom der ekspropri-

eres til en lednings placering, medmindre 

andet udtrykkeligt anføres i ekspropriati-

onskommissionens kendelse eller kom-

munalbestyrelsens afgørelse efter vand-

forsyningslovens §§ 37 og 38, jævnfør § 

40. 

I forlængelse heraf rejser spørgsmålet 

sig om, hvad der så gælder i de tilfælde, 

hvor anbringelsen af en ledning ikke sker 

i medfør af en kendelse afsagt af en eks-

propriationskommission nedsat i henhold 

til ekspropriationsprocesloven eller afgø-

relse truffet af en kommunalbestyrelse 

efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, 

jævnfør § 40. 

I lovgivningen er der en række øvrige 

hjemler, der giver adgang til, at kommu-

nalbestyrelsen – fx til fordel for et kom-

munalt ejet forsyningsselskab – kan eks-

propriere til en lednings tilstedeværelse. 

Som eksempel kan nævnes varmeforsy-

ningslovens § 16 og miljøbeskyttelseslo-

vens § 58. Vejlovens § 77 og privatvejslo-

vens § 70 forholder sig ikke til rækkevid-

den af gæsteprincippet, når der ekspro-

prieres til en lednings anbringelse i med-

før af andre love end dem, der er angivet 

i vejlovens § 77, stk. 2, og privatvejslovens 

§ 70, stk. 2. Dette kunne tale for, at for-

modningen i disse tilfælde må være, at 

gæsteprincippet ikke finder anvendelse, 

medmindre det udtrykkeligt i ekspropri-

ationsafgørelsen anføres, at gæsteprin-

cippet skal finde anvendelse. En sådan 

retsstilling vil i hvert fald være i overens-

stemmelse med Aalborg-sagen.

På baggrund af ovenstående tekstnæ-

re fortolkning af vejlovgivningen, kan man 

således anføre, at Aalborg-sagen ikke i 

alle situationer kan overføres på tilfælde, 

hvor ledninger anbringes på offentligret-

ligt grundlag – fx ved ekspropriation – på 

vejarealer. 

Omvendt kan man argumentere for, 

at det kan virke besynderligt og vilkårligt, 

hvis udstrækningen af gæsteprincippet 

– i tilfælde, hvor ledningen anbringes på 

offentligretligt grundlag – skal afhænge 

af, om ledningen er anbragt i vejareal el-

ler uden for vejareal. Der synes ikke umid-

delbart at være nogle legitime hensyn, 

der kunne tale for, at det skal være van-

skeligere at fravige gæsteprincippet på 

offentligretligt grundlag, når ledningen 

anbringes på vejarealer. 

Det underbygges derudover af, at Hø-

jesteret i Aalborg-sagen som begrundel-

se for opstillingen af formodningsreglen 

om, at gæsteprincippet ikke finder anven-

delse, når ledninger anbringes på offent-

ligretligt grundlag, lagde afgørende vægt 

på, at der i disse tilfælde ikke er tale om 

en frivillig aftale imellem ledningsejeren 

og grundejeren om anbringelsen af en 

ledning på sidstnævntes ejendom. Grund-

ejeren handler altså i disse tilfælde ikke 

som en gavegiver, hvorfor der heller ikke 

foreligger et gavemoment, der er en for-

udsætning for, at – i hvert fald det ulov-

bestemte gæsteprincip – kan finde an-

vendelse. Det samme er tilfældet, når en 

ledning anbringes på offentligretligt 

grundlag på vejarealer. Grundejeren/vej-

myndigheden agerer heller ikke som en 

gavegiver i disse tilfælde, idet grundeje-

ren/vejmyndigheden ufrivilligt bliver nødt 

til at acceptere ledningens tilstedeværel-

se i vejarealet som følge af den offentlig-

retlige afgørelse. Der kan således også 

fremføres argumenter for, at formodnings-

reglen, der opstilles i Aalborg-sagen, også 

skal kunne gøres gældende på vejarealer 

i almindelighed. 

Der er ikke et klart svar på, hvilken ud-

strækning gæsteprincippet har, når led-

ninger anbringes på offentligretligt grund-

lag på vejarealer. Dette må i sidste ende 

afgøres af domstolene, men indtil da kan 

ledningsejere – når de enten selv eller via 

kommunalbestyrelsen tager initiativ til at 

ekspropriere til ledninger – med fordel 

overveje, om ledningerne ikke bør læg-

ges i private arealer, hvis det ikke i ekspro-

priationsafgørelsen er muligt udtrykke-

ligt at indføre, at gæsteprincippet ikke 

skal finde anvendelse. Når ledningerne 

lægges på private arealer i medfør af en 

offentligretlig afgørelse, vil det i hvert fald 

med sikkerhed betyde, at ledningsejeren 

som udgangspunkt kan støtte ret på for-

modningsreglen, der opstilles i Aalborg-

sagen. Omvendt er der fortsat en større 

risiko for, at ledninger i private arealer ikke 

vil kunne ligge uforstyrret på samme måde, 

som de normalt gør i vejarealer. Hvis led-

ningsejeren får en sikkerhed for, at udgif-

terne til ledningsarbejderne afholdes af 

grundejeren, er risikoen nok lettere at 

bære. 

DIVERSE

Der er ikke et klart svar på, hvilken udstrækning 
gæsteprincippet har, når ledninger anbringes på 
offentligretligt grundlag på vejarealer.


