DATO

DOKUMENT

21. februar 2008

08/01711

SAGSBEHANDLER

MAIL

TELEFON

SANKTIONSMULIGHEDER VED ULOVLIGE GRAVEARBEJDER

Hvilke sanktionsmuligheder har kommunen ved gravearbejder, der sker uden tilladelse?
Kommunen har ved e-mail af 1. februar 2008 bedt Vejdirektoratet om en udtalelse vedrørende
ovennævnte spørgsmål.
Kommunen har spurgt om kommunen har sanktionsmuligheder, hvis en ledningsejer graver
uden at have fået en gravetilladelse.
Ledningsejerne begynder i visse tilfælde at grave, før der er søgt om en tilladelse, eller de
graver samtidig med, at de søger, således at de er i gang, mens de venter på selve tilladelsen.
På nuværende tidspunkt har samme ledningsejer påbegyndt to gravearbejder, hvor det ene
blev påbegyndt samme dag, som der blev ansøgt. I det andet tilfælde modtog kommunen
ansøgning 14 dage efter, de var påbegyndt.
Vejdirektoratets udtalelse
Vi kan oplyse, at den der påbegynder en foranstaltning, som f.eks. et gravearbejde på en
offentlig vej, uden at indhente tilladelse eller godkendelse som foreskrevet i vejlovens1 § 101,
stk. 1, kan blive straffet med bøde. Det fremgår af lovens § 113, stk. 1, nr. 2.
Den, der f.eks. påbegynder et gravearbejde på en privat fællesvej uden tilladelse i henhold til
privatvejslovens2 § 49, stk. 4, og § 50 kan også blive straffet med bøde. Det fremgår af
privatvejsloven § 67, stk. 1.
Kommunen må derfor anmelde forholdet til politiet. Det vil herefter være politiet, der kan
foranledige, at den pågældende bliver idømt en bøde.
Uanset at en entreprenør er gået i gang med at grave uden tilladelse, skal kommunen vurdere om, der kan
udstedes en tilladelse til gravearbejdet. Det fremgår af vejlovens § 114, stk. 1 og privatvejslovens § 68, stk. 1.

Da et gravearbejde kræver tilladelse efter vejlovens § 101, stk. 1, kan kommunen kræve
arbejdet standset, mens den vurderer, om der kan blive meddelt tilladelse.
En ledningsejer kan udføre uopsættelige reparationer, men skal snarest foretage en anmeldelse
til kommunen. Det fremgår af vejlovens § 106, stk. 4, og privatvejslovens § 50, stk. 2.

1 Lov

om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999

2 Lov

om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999
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Hvis ansøger ikke kan opnå tilladelse i overensstemmelse med det påbegyndte arbejde, vil
kommunen kunne kræve vejen reetableret. Det fremgår af vejlovens § 114, stk. 1, og
privatvejslovens § 68, stk. 1.
Hvis der i forbindelse med et gravearbejde, der er sat i gang uden tilladelse, er anbragt
genstande mv. på vejarealet, kan kommunen påbyde ledningsejeren at fjerne disse.
Kommunen kan på ledningsejerens regning fjerne ulovligt anbragte genstande, hvis
ledningsejeren ikke selv fjerner dem.
Vejbestyrelsen/vejmyndigheden, og i særlige tilfælde politiet, kan fjerne genstandene uden
forudgående påbud, hvis genstandene er til ulempe for færdslen. Det fremgår af vejlovens §
102, stk. 2, samt privatvejslovens § 49, stk. 3.

