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Hvad ligger der i begrebet ”god og for-
svarlig stand” i privatvejsloven?
De vedligeholdelsespligtige grundejere er som be-

kendt forpligtede til at holde private fællesveje i 

”god og forsvarlig stand”. Det gælder både private 

fællesveje i byer og bymæssige områder og private 

fællesveje på landet.

Begrebet ”god og forsvarlig stand” er ikke nær-

mere defineret i privatvejsloven. Det vil derfor i sid-

ste ende være kommunen, der vurderer, om en pri-

vat fællesvej er i god og forsvarlig stand. Vurde-

ringen af, hvornår en privat fællesvej er i 

god og forsvarlig stand, kan godt variere 

fra kommune til kommune.

Nu har en kommune spurgt Vejdirek-

toratet til den tekniske afgrænsning af be-

grebet.

Kommunen har taget udgangspunkt i en 

vej, hvor asfalten er jævnt slidt. Der er 

således ikke større huller, og ve-

jen er derfor færdselsmæssigt 

i forsvarlig stand. Slidlaget er 

imidlertid stort set væk, så 

vejen er vejteknisk ikke i god 

stand. Vejen trænger til et 

nyt slidlag, og vedligehol-

delse på nuværende tidspunkt vil samlet være en 

billigere løsning for grundejerne.

På den baggrund spørger kommunen, om vejen 

kan kræves vedligeholdt, alene fordi den vejteknisk 

ikke er i god stand, når vejen færdselssikkerheds-

mæssigt er i forsvarlig stand.

I svaret konstaterer Vejdirektoratet, at det hver-

ken af privatvejslovens § 13 (landet) eller af § 44 

(byer) fremgår, hvad der menes med ”god og for-

svarlig stand”. Bestemmelserne indeholder heller 

ikke en sondring mellem ”vejteknisk” og ”færdsels-

sikkerhedsmæssig” forsvarlig stand.

Vejen skal ifølge begge bestemmelser være i god 

og forsvarlig stand ”i forhold til færdslens art og om-

fang”. Derfor vil der kunne stilles forskellige saglige 

tekniske krav til vejens fysiske stand og dens udse-

ende afhængig af vejens betydning for færdslen på 

denne (fx krav til bredde, fysisk opbygning, valg af 

belægningstype m.v.).

Der kan således stilles større krav til den tekniske 

stand på en befærdet privat fællesvej i et byområ-

de, som skal kunne afvikle en større mængde trafik. 

Omvendt kan en privat fællesvej på landet, som kun 

trafikeres sparsomt, anses som værende i en god og 

forsvarlig stand, selvom den består af en grusbelagt, 

ujævn kørebane med slaghuller, fx fordi vejen alene 
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Private fællesveje skal som bekendt holdes i god og forsvarlig stand. Men hvad 
indebærer det? Er ledningsejere parter, når et offentligt vejareal nedlægges? Kan 
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benyttes af store skov- eller landbrugs-

maskiner.

En konkret vurdering fra sag til sag om, 

hvorvidt en privat fællesvej samlet må an-

tages at være i en god og forsvarlig stand 

i forhold til færdslen på vejen, vil ligge in-

den for rammerne af kommunens skøn.

Vurderer kommunen fx, at det vejtek-

nisk er uforsvarligt, at slidlaget på en pri-

vat fællesvej i byzone er væk, så trafikken 

afvikles på bærelaget – som hverken tra-

fikalt eller teknisk set er beregnet til at 

fungere som slidlag – må kommunen in-

den for rammerne af de to bestemmelser 

foretage en saglig vurdering af, hvordan 

vejen skal vedligeholdes for igen at være 

i god og forsvarlig stand, fx med et nyt 

slidlag.

Det er en forudsætning, at vejen ud fra 

vejteknisk eller trafikal vurdering ikke er 

i god og forsvarlig stand. Kommunen kan 

således ikke pålægge de vejberettigede 

at udføre arbejder ud over, hvad der er 

nødvendigt for at bringe vejen i ”god og 

forsvarlig stand i forhold til færdslens art 

og omfang”. Det gælder fx arbejder, der 

er æstetisk begrundede.

Kommunen vil derfor ikke lovligt kun-

ne beslutte at brolægge en asfalteret vej 

på grund af de historiske omgivelser, som 

vejen ligger i, eller at asfaltere en grusbe-

lagt privat fællesvej, hvis der ikke er en 

trafikal eller vejteknisk begrundelse for 

beslutningen.

Endelig bemærker Vejdirektoratet i ud-

talelsen, at kommunen i nogle tilfælde 

bør vejlede de vedligeholdelsespligtige 

grundejere om sandsynlige fremtidige 

konsekvenser af ikke at vedligeholde ve-

jen. Det kan fx være tilfældet, hvis kom-

munen vurderer, at en privat fællesvej nok 

er i god og forsvarlig stand nu og her, men 

er på vej mod en grad af nedslidning, der 

risikerer at føre til øgede udgifter til frem-

tidig vedligeholdelse af vejen, fx fordi 

manglende vedligeholdelse i form af nyt 

slidlag vil føre til nedbrydning af vejkas-

sen.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/18565)

Er ledningsejere parter, når en 
offentlig vej nedlægges?
Når kommunen beslutter at nedlægge et 

offentligt vejareal, fremgår det af vejlo-

vens § 127, stk. 3, at ledningsejere kan 

kræve, at kommunalbestyrelsen tinglyser 

en ledningsdeklaration på arealet.

Vejlovens § 127, stk. 3:
Ledningsejere kan ved nedlæggel-

se af vejarealer kræve, at kommu-

nalbestyrelsen lader en lednings-

deklaration tinglyse på arealet. Led-

ningsejeren afholder udgifterne 

forbundet hermed.

En kommune har nu spurgt Vejdirektora-

tet, om ledningsejere også skal have en 

meddelelse om den planlagte nedlæg-

gelse af vejarealet og otte ugers frist til at 

komme med indsigelser. 

Kommunen skal som bekendt offent-

liggøre den planlagte beslutning og sam-

tidig høre de grundejere, der forventes at 

blive berørt af beslutningen. Grundejerne 

skal have en frist på otte uger til at frem-

sætte krav om, at vejen opretholdes, for-

di den er eneste adgangsvej til deres ejen-

dom, eller fordi den er vigtig for deres 

ejendom.

Spørgsmålet fra kommunen er såle-

des, om dette også gælder for lednings-

ejere, eller om kommunen – når beslut-

ningen er truffet – kan spørge lednings-

ejerne, om de ønsker en deklaration ting-

lyst.

I svaret henvises der til en tidligere ud-

talelse, hvor Vejdirektoratet har givet ud-

tryk for den opfattelse, det vil være i over-

ensstemmelse med den særlige hensyns-

pligt til ledningsejere, at de orienteres om 

den påtænkte nedlæggelse af offentligt 

vejareal, så de får muligheder for at be-

skytte deres ledninger. Her konstaterede 

Vejdirektoratet også, at ledningsejere ikke 

er tillagt en særlig partsstatus i forbindel-

se med nedlæggelse af offentlige veje.

Det er således Vejdirektoratets vurde-

ring, at ledningsejere i forbindelse med 

nedlæggelse af offentlige veje ikke umid-

delbart er parter, der er omfattet af hø-

ringspligten på otte uger. Men lednings-

ejerne skal orienteres om den påtænkte 

beslutning om nedlæggelse, og de bør i 

den forbindelse have en rimelig frist til at 

kræve, at der tinglyses en deklaration. 

Længden af denne frist er ikke fastsat i lo-

ven, men må fastsættes skønsmæssigt af 

vejmyndigheden.

Det kan her supplerende tilføjes, at be-

stemmelsen i § 127, stk. 3, blev indført i 

den nye vejlov fra 2014. Formålet med be-

stemmelsen er ifølge forarbejderne at 

”sikre, at senere erhververe og fordrings-

havere til arealet gøres bekendt med led-

ningens tilstedeværelse i arealet, herun-

der om ledningerne ligger efter gæste-

princippets vilkår”.

Der er set mange eksempler på, at led-

ningsejere har ønsket at få tinglyst dekla-

rationer med vilkår, som fx kan indebære 

en fravigelse af gæsteprincippet. Som det 

fremgår, har det ikke været formålet med 

bestemmelsen, at ledningsejere skulle 

kunne sikre sig bedre vilkår, men alene at 

sikre et kendskab til ledningen.

Dette formål vil være opfyldt, hvis der 

tinglyses en deklaration, som angiver, at 

der er placeret en ledning i arealet, hvor 

ledningen er placeret, og at ledningen er 

placeret i arealet, mens det var offentligt 

vejareal. Det bør normalt ikke være nød-

vendigt at tinglyse andet.

Kommunen skal være opmærksom på, 
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at det er kommunen (der ejer vejarealet), 

som tinglyser deklarationen, men at det 

er ledningsejeren, der afholder de udgif-

ter, der er forbundet med tinglysningen.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/18566)

Rødder som ødelægger fortove
Træer kan medvirke til at gøre en vej ”grøn-

nere”, men træer er levende organismer, 

som med tiden vokser sig store og stær-

ke. Det kræver nogle gode rødder.

Desværre kan disse rødder føre til ska-

der på vejarealet, fx fordi de løfter fortovs-

fliser op.

En kommune har spurgt Vejdirektora-

tet til proceduren i forbindelse med et på-

bud om fjernelse af rødder under fortovs-

areal.

Idet kommunen henviser til en tidli-

gere udtalelse fra Vejdirektoratet, spørger 

kommunen, om den som vejmyndighed 

skal fritlægge rødderne, inden den kan 

kræve rødderne beskåret eller fjernet. 

Samtidig spørger kommunen, om ejeren 

af træet – hvis der ikke er tvivl om, at rød-

derne er årsag til skaden på fortovet, og 

det er nødvendigt at grave i fortovet for 

at fjerne rødderne – som en del af påbud-

det kan pålægges at dække det opståede 

hul og lægge fliserne tilbage i fortovet.

I den tidligere udtalelse konstaterede 

Vejdirektoratet, at bestemmelsen i vejlo-

vens § 87 indebærer, at vejmyndigheden 

dels kan kræve rødder under fortovet fjer-

net, dels kan gøre det selv, eventuelt på 

grundejerens regning.

Vejlovens § 87, stk. 1 og 2:
Vejmyndigheden kan, når vejens 

vedligeholdelse eller hensynet til 

færdslen gør det nødvendigt, kræ-

ve træer og anden beplantning på, 

over, ved og i vejareal fjernet, ned-

skåret, opstammet eller studset.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade 

arbejdet udføre for ejerens regning, 

hvis vejmyndighedens krav efter 

stk. 1 ikke efterkommes inden for 

en fastsat frist. 

Vejdirektoratet bemærke-

de dog også, at bestem-

melsen efter sin ordlyd ikke 

indeholder hjemmel til at 

kræve retablering af fortovet 

eller kræve erstatning for øde-

læggelse af fortovet. Derfor 

må vejmyndigheden i gi-

vet fald rejse et erstat-

ningskrav mod grundeje-

ren efter almindelige 

nabo- og erstatningsret-

lige regler. Hvis der ikke kan 

opnås enighed, må kravet 

indbringes for domstolene. 

I den nye udtalelse bemærker 

Vejdirektoratet, at kommunen skal 

kunne dokumentere, at rødderne stam-

mer fra træer eller anden beplantning på 

en tilgrænsende ejendom, og at vedlige-

holdelse af vejarealet eller hensynet til 

færdslen gør det nødvendigt at fjerne rød-

derne. Om det kræver en forudgående 

fritlæggelse af rødderne, beror i første 

omgang på kommunens vurdering.

Da bestemmelsen i § 87, stk. 1, ikke in-

deholder en begrænsning af, i hvilket rød-

derne kan kræves fjernet, er den ikke til 

hinder for, at kommunen kan kræve, at 

rødder, der ligger under fortovet, også fy-

sisk skal fjernes, fx ved at den pågælden-

de grundejer må løfte de relevante fliser, 

fjerne rødderne og derefter lægge de på-

gældende fliser tilbage.

Hvis fjernelsen kræver et større grave-

arbejde for den pågældende grundejer, 

kan kommunen som en del af påbuddet 

meddele en gravetilladelse efter bestem-

melsen i vejlovens § 73, stk. 1, jf. § 87, stk. 

1. Kommunen kan meddele gravetilladel-

sen med vilkår om retablering af fortovet 

i samme stand, jf. vejlovens § 73, stk. 5.

Der er derimod ikke hjemmel til at kræ-

ve fortovet retableret i en bedre stand, 

herunder med ny belægning mv. fx ved 

udskiftning af beskadigede fliser med nye 

fliser eller med etablering af et nyt under-

lag af stabilgrus m.m. Det gælder også 

andre afledte krav, der indebærer, at ve-

jen med vejudstyr vil fremstå i en bedre 

stand end før opgravningen.

Det er desuden Vejdirektoratets vur-

dering, at der også er hjemmel i § 87 til at 

stille vilkår om, at modtageren af påbud-

det genopfylder de eventuelle fordybnin-

ger, huller eller lunker, der måtte opstå 

som følge af de fjernede rødder. Det ma-

teriale, vejmyndigheden kan kræve vejen 

genopfyldt med, vil være materiale af sam-

me art, som vejen i øvrigt består af – ty-

pisk grus.

Inden der stilles krav om bortfjernelse 

af rødder, bør vejmyndigheden i lyset af 

proportionalitetsprincippet vurdere be-

hovet for at fjerne rødderne helt. Indgre-

bet skal således stå i rimeligt forhold til 

målet.

(Vejdirektoratets j.nr. 22/18441)

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. 


