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Kommunens rolle, når vejvand 
løber ind på naboejendomme
Et ikke sjældent forekommende problem 

er, at naboerne til veje oplever, at der lø-

ber vand fra vejen og ind på deres ejen-

domme. Dette problem har Vejdirektora-

tet også tidligere udtalt sig om, men det 

er nu behandlet igen i en ny klagesag, hvor 

nogle grundejere klagede over, at der fra 

en offentlig vej løb vand ind på deres ejen-

dom.

Grundejerne havde i en årrække skre-

vet til flere instanser i kommunen om sto-

re problemer med vejvand, som oversvøm-

mer deres ejendom. Kommunen havde nu 

besigtiget forholdene i tørt vejr, hvilket 

grundejerne undrede sig over, fordi kom-

munen tidligere havde oplyst, at den ville 

besigtige forholdene i regnvejr.

I klagen oplyste grundejerne, at flere 

andre grundejere på vejen har fået anlagt 

kantsten og vejriste, hvilket har afhjulpet 

deres problemer med vand.

Vejen er en offentlig vej (kommunevej). 

På baggrund af grundejernes henvendel-

ser havde kommunen besigtiget vejen og 

konkluderet, at vejen var i god og forsvar-

lig stand. At rabatten ikke var retableret 

korrekt efter et gravearbejde, havde efter 

kommunens vurdering ikke betydning for 

vejafvandingen.

Kommunen havde oplyst, at den ikke 

er forpligtet til at holde vejvand på vejen 

eller hindre opsprøjt på de tilgrænsende 

ejendommes facader. Alligevel ville kom-

munen føre ekstra tilsyn med vejen det 

næste halve år med henblik på at obser-

vere, om der skulle være behov for at afle-

de vandet fx ved at etablere et trug.

Af Vejdirektoratets afgørelse fremgår, 

at Vejdirektoratet ikke kan tage stilling til 

klagen, fordi der ikke er truffet en afgørel-

se, idet kommunen alene har orienteret 

grundejerne om forholdene og kommu-

nens syn på forholdene. Da kommunen 

vurderer, at vejen er i god og forsvarlig 

stand, hverken vil eller kan kommunen 

foretage sig noget i forhold til vandproble-

merne.

Vejdirektoratet konstaterer, at det er 

kommunen, der vurderer, om en kommu-

nevej er i god og forsvarlig stand. Kommu-

nen har pligt til at vedligeholde vejen i 

nødvendigt omfang i forhold til den trafik, 

der er på vejen, herunder sørge for vejaf-

vanding, hvis det er nødvendigt for, at tra-

fikken kan afvikles forsvarligt.

Vand, der løber ind på de tilgrænsende 

ejendomme fra vejen, er ikke reguleret i 

vejloven.

Dette kan udtrykkes på den måde, at 

vejloven regulerer vandet, så længe van-

det er på vejen. Når først vandet er væk fra 

vejen, udgør vandet ikke et problem i for-

hold til vejloven.

Vejdirektoratet konstaterer også, at kom-

munen har vurderet, at vandproblemerne 

ikke overskrider de gener, som grundejer-

ne som naboer til vejen må tåle. Hvor man-
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Hvad er kommunens rolle, når vejvand løber ind på naboejendommene? Er man 
som beboer på en privat fællesvej part, når kommunen vil indføre færdselsregule-
ring? Hvor præcist skal kommunen i forbindelse med høringen angive, hvilke ar-
bejder der skal udføres i forbindelse med vedligeholdelse af en privat fællesvej? 
Disse spørgsmål kan du få svaret på i denne måneds nyheder, der omtaler tre af-
gørelser fra Vejdirektoratet.
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ge gener en grundejer må tåle, er et naboretligt spørgsmål mel-

lem grundejeren og kommunen.

I den forbindelse oplyser Vejdirektoratet, at de naboretlige reg-

ler er en række grundsætninger, der er udviklet i retspraksis. De 

sætter grænsen for, hvor meget man som grundejer skal tåle af 

gener fra sin nabo – fx en offentlig vej.

Det er domstolene, der må tage stilling til, om kommunen i 

den konkrete situation kan pålægges et erstatningsansvar for tab 

som følge af det indtrængende vejvand.

Dette betyder, at selvom forholdet ikke er reguleret i vejloven, 

og selvom Vejdirektoratet derfor ikke kan tage stilling til vand-

problemer, bør kommunen overveje, om forholdene indebærer 

gener, der er så alvorlige, at kommunen skal gøre noget for at 

undgå et erstatningsansvar.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/14680)

Beboeres partsstatus i forhold til 
færdselsregulering på en privat fællesvej
I sidste måned omtalte nyhederne en sag, hvor Vejdirektoratet 

slog fast, at beboere ved en strækning af en kommunevej, hvor 

der blev indført et parkeringsforbud, ikke var så intensivt og an-

derledes berørt af parkeringsforbuddet end andre beboere på 

vejen, hvor det ikke blev forbudt at parkere, at de kunne klage 

over afgørelsen.

Nu har Vejdirektoratet behandlet en sag, hvor beboere på en 

privat fællesvej klagede over, at kommunen indførte forbud mod 

motorkøretøjer mv. på deres vej (hvor forbuddet dog var begræn-

set) og på tre tilstødende private fællesveje. Forholdene kan ses 

på figur 1.

For at forbedre de trafikale forhold i området omkring en sko-

le har kommunen indført et forbud mod (indkørsel med) motor-

køretøjer mv. på blandt andet fire private fællesveje (A-, B-, C- og 

D-vej). På A-vej gælder forbuddet kun på hverdage i tidsrummet 

7.30-8.30, hvor beboerkørsel dog var tilladt. Man kan derfor kun 

køre til B-, C- og D-vej ad A-vej.

Ejerne af én af ejendommene på A-vej klagede herefter til Vej-

direktoratet og gjorde i klagen blandt andet gældende, at når tra-

fikanter til de tre tilstødende veje skal bruge A-vej, vil trafikken på 

A-vej blive fordoblet.

Kommunen mente, at Vejdirektoratet skulle overveje, om 

grundejerne var klageberettigede i forhold til afgørelsen om at 

indføre et permanent forbud mod at køre ind på de tre veje nord-

fra, fordi grundejernes adgangsforhold ikke blev påvirket af det-

te forbud.

Inden der blev truffet afgørelse, havde kommunen ikke hørt 

grundejerforeningen som ejer af store dele af vejarealerne. I for-

længelse af klagen havde kommunen dog valgt at partshøre 

grundejerforeningen.

Vejdirektoratet vurderede i afgørelsen, at klagerne ikke var 

parter i kommunens sag om at etablere færdselsregulering, fordi 

de ikke ejede vejarealerne og heller ikke repræsenterede grund-

ejerforeningen. Desuden vurderede Vejdirektoratet, at forbud-

dene ikke begrænsede klagernes mulighed for at udnytte deres 

vejret, idet beboerkørsel var undtaget fra de indførte forbud.

Klagerne var således efter Vejdirektoratets opfattelse ikke så 

intensivt og anderledes berørt af færdselsreguleringen, at de var 

berettigede til at klage over afgørelsen. Her lagde Vejdirektoratet 

vægt på, at forbuddet mod motoriseret færdsel ikke omfattede 

vejberettiget færdsel eller gæster til de vejberettigedes ejendom-

me. Dette er principielt ikke helt korrekt.

I tidsrummet 7.30-8.30 på hverdage kan man reelt ikke køre 

ind i området, hvis man ikke bor i området. Det fremgår således 

af vejafmærkningsbekendtgørelsen, at der ved beboerkørsel for-

stås ”kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en 

person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuel-

le vejstrækning”. Gæster eller andre med ærinde til ejendomme i 

området må derfor kun køre ind i området i dette tidsrum, hvis 

de har en beboer med.

Resultatet bliver således, at Vejdirektoratet reelt ikke mener, 

at man bliver part i en sag om færdselsregulering på en privat 

fællesvej, selvom man i fem timer om ugen kun kan få besøg, hvis 

man går ud og sætter sig ind i gæstens bil, før den kører ind i om-

rådet. 

Forbuddet vil også indebære, at fx hjemmehjælpere ikke lov-

ligt kan køre ind i området mellem klokken 7.30 og 8.30, hvilket 

kommunen naturligvis kan tage højde for i forbindelse med plan-

lægningen af arbejdet. Men håndværkere kan heller ikke lovligt 

komme ind til beboerne i dette tidsrum, medmindre beboerne 

henter dem ved indkørsel til området og kører med i bilen.

Om det er tilsigtet, at den nævnte indskrænkning ikke vil være 

et så væsentligt indgreb i ens vejret, at man bliver part, er lidt usik-
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Figur 1: Her ses området omkring skolen med de tre private fællesveje, hvor der blev indført 
forbud mod motorkøretøjer mv. I tidsrummet 7.30-8.30 på hverdage er det kun beboere, der 
kan køre ind i området. Uden for dette tidsrum skal trafikanter køre ad A-vej for at komme til 
B-, C- og D-vej. 
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kert. Den mere sikre konklusion på Vejdi-

rektoratets afgørelse må være, at man som 

udgangspunkt ikke er part i spørgsmål om 

færdselsregulering på en privat fællesvej, 

når man ikke er vejejer, og ens adgangs-

forhold ikke ændres.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/10117)

Krav til indholdet af partshørin-
ger i forbindelse med vedligehol-
delse af private fællesveje
Når vejmyndigheden bestemmer, at ved-

ligeholdelse af en privat fællesvej skal ud-

føres som et samlet arbejde, skal kommu-

nen følge én af de procedurer, der er be-

skrevet i privatvejslovens § 48. Enten skal 

der afholdes et vejsyn eller et møde, eller 

der skal gennemføres en skriftlig procedu-

re.

Vælger vejmyndigheden den skriftlige 

procedure, følger det af privatvejslovens § 

48, stk. 4, at enhver, som vil blive berørt af 

den påtænkte beslutning, skal gøres be-

kendt med indholdet af beslutningen. Der 

skal fastsættes en frist på mindst tre uger 

til at fremkomme med indsigelser mod og 

ændringsforslag til den påtænkte beslut-

ning.

Den påtænkte beslutning omfatter både 

de arbejder, der skal udføres på vejen, og 

fordelingen af udgifterne til arbejderne.

En kommune traf afgørelse om vedli-

geholdelse af en privat fællesvej som et 

samlet arbejde. Den private fællesvej lig-

ger i et erhvervsområde, og der er i alt seks 

ejendomme, som grænser til vejen. Én af 

disse ejendomme er en større erhvervs-

ejendom på cirka 4.700 kvadratmeter, hvor 

der er fire haller, som er lejet ud til en ræk-

ke erhvervsvirksomheder, blandt andet et 

mekanikerværksted. En anden ejendom 

er på cirka 3.500 kvadratmeter, mens tre 

ejendomme har en størrelse på cirka 1.200-

1.800 kvadratmeter. Den sidste ejendom, 

som er ejet af kommunen, er ubebygget.

Kommunen fordelte udgifterne til ar-

bejderne ligeligt mellem ejendommene.

Forud for afgørelsen havde kommunen 

partshørt grundejerne. Grundejernes be-

mærkninger gav ikke anledning til at æn-

dre den påtænkte beslutning, og afgørel-

sen svarede derfor til udkastet i partshø-

ringen.

Af afgørelsen fremgik, at vejen trænger 

til vedligeholdelse, og at der ”som akut 

vedligeholdelse som minimum skal udfø-

res gennemgang af nedløbsbrøndene, for-

tov og kantsten, opretning af hele vejen 

og vejafmærkning efter gældende regler”.

To grundejere har klaget til Vejdirekto-

ratet over kommunens afgørelse. De har 

begge klaget over fordelingen, idet de pe-

ger på, at der er meget mere trafik til den 

store erhvervsejendom. Den ene grund-

ejer påpeger desuden, at de selv er en lille 

familie med enmandsfirma og en meget 

mindre grund ud til vejen.

I forbindelse med klagesagen beder 

Vejdirektoratet kommunen om at præci-

sere de mangler, som kommunen har kon-

stateret på vejen. Kommunen præciserer, 

at der skal udføres følgende arbejder:

• Oprensning af nedløbsbrønde

• Udskiftning af eksisterende riste ved 

nedløbsbrøndene

• Udskiftning af en enkelt nedløbsbrønd

• Udskiftning af dæksler ved brønde

• Partiel tilretning/opretning af fortov

• Partiel opretning/gensætning af kant-

sten

Vejdirektoratet konstaterer herefter i afgø-

relsen, at kommunen i afgørelsen har be-

mærket, at der som minimum skal udføres 

de arbejder, der er beskrevet tidligere. Det 

får Vejdirektoratet til at bemærke, at kom-

munen kan kræve ”bestemte arbejder” ud-

ført, og at de nævnte punkter (i afgørelsen, 

ikke i den senere præcisering) ikke er præ-

cise i forhold til beskrivelsen af arbejderne.

De nødvendige arbejder har kommu-

nen så præciseret i forbindelse med klage-

sagen.

Vejdirektoratet bemærker, at grundejer-

ne i henhold til privatvejslovens § 48 skal 

præsenteres for de arbejder, der påtænkes 

udført, samt for udgiftsfordelingen, som 

kommunen agter at fastsætte i forbindel-

se med vedligeholdelsen.

Det er Vejdirektoratet vurdering, at kom-

munen ikke i tilstrækkelig grad har iagtta-

get procedurereglerne i privatvejslovens 

§ 48 er mangelfuld, idet de bidragspligtige 

grundejere ikke har fået mulighed for at 

forholde sig til de arbejder, som kommu-

nen agtede at kræve udført som et samlet 

arbejde. Da Vejdirektoratet ikke kan ude-

lukke, at dette kan have fået betydning for 

den endelige afgørelses indhold, ophæves 

afgørelsen, og sagen hjemvises til genop-

tagelse.

Sagen viser, at det er vigtigt at være op-

mærksom på, at de nødvendige arbejder 

allerede bliver beskrevet præcist i forbin-

delse med partshøringen.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at 

Vejdirektoratet tilsyneladende uden vide-

re accepterer, at kommunen har skønnet, 

at udgifterne kan fordeles med ensartede 

beløb, selvom der umiddelbart synes at 

være stor forskel på de tilgrænsende ejen-

domme, hvilket klagerne også har påpe-

get, herunder at kommunens egen grund 

er ubebygget.

Kommunen har blandt andet begrun-

det skønnet således: ”…Vejmyndigheden 

har imidlertid skønnet, at det kan være 

vanskeligt at vurdere og måle, hvor meget 

trafik/færdsel, der er til en ejendom i for-

hold til en anden ejendom i et aktivt er-

hvervsområde. Vejmyndigheden har der-

for konkret skønnet, at der ikke udgår mere 

trafik/færdsel fra ejendommen … end al-

mindeligt og normalt i et erhvervsområ-

de…”.

Desuden har kommunen oplyst, at den 

har ”vurderet, at alle skal bidrage med et 

ens beløb, jf. § 51, stk. 2, idet vejmyndig-

heden skønner, at ejendommene, der græn-

ser til vejen, benyttes på en ensartet måde 

til erhvervsformål, herunder udlejning”. 

Kommunens ubebyggede grund kan næp-

pe antages at blive benyttet på ensartet 

måde til erhvervsformål.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/11457 og 22/11081)

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. 


