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Forespørgsel om klagemulighed over uhensigtsmæssig placering af skilt
Forespørgsel om klagemulighed over uhensigtsmæssig placering af skilt på kommunevej og ansvar for eventuel skade

I e-mail af 31. oktober 2008 har du spurgt, hvordan du kommer videre med en klage over, at
kommunen ikke flytter et skilt, som er placeret sådan, at store køretøjer flere gange har fået skader,
fordi der ikke er plads til at manøvrere.
Du oplyser, at du flere gange gennem de seneste to år uden resultat har rettet henvendelse til
kommunen om sagen.
Vejdirektoratets udtalelse
Klage over afmærkning
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Kommunen skal som vejbestyrelse holde sine kommuneveje i den stand, som trafikkens art og
størrelse kræver. Det fremgår af § 10, stk. 1, i vejloven2.
Det er også kommunen der bestemmer, hvilke arbejder, der skal udføres på dens veje. Det siger
vejlovens § 10, stk. 2.
Ifølge færdselslovens3§ 96, stk. 1, sørger vejbestyrelsen for afmærkningen med færdselstavler. Men
vejbestyrelsen skal dog ifølge § 2 i anvendelsesbekendtgørelsen 4, have politiets samtykke til
etablering af ny afmærkning og ændring af eksisterende afmærkning.
Det er således kommunen og politiet, der træffer afgørelse om den enkelte færdselstavles nærmere
placering.
Efter anvendelsesbekendtgørelsens § 4, skal politiet sørge for, at manglende afmærkning etableres,
og at uhensigtsmæssig afmærkning ændres.
Du kan derfor eventuelt henvende dig til politiet med din holdning om, at skiltet er uhensigtsmæssigt
placeret.
Færdselsloven indeholdt indtil 1. juni 2000 en bestemmelse i § 96, stk. 2, 2. pkt., hvorefter klager over
afmærkningen på offentlige veje blev afgjort af trafikministeren. Behandlingen af sådanne klager var
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henlagt til Vejdirektoratet.
1 Jf.

vejlovens § 2, stk. 6, jf. stk. 5

2 Lov

om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008

3 Færdselsloven,
4 Transport5 Ved

jf. lovbekendtgørelse nr. 1276 af 24. oktober 2007

og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 6. juli 2006 om anvendelse af vejafmærkning
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Den nævnte bestemmelse i færdselsloven blev ophævet den 28. april 2000, hvorefter der ikke
længere kan klages over afmærkningen.6
Erstatningsansvar
Hvis du mener, at afmærkningen er placeret på en sådan måde, at kommunen har pådraget sig et
erstatningsansvar for en konkret skade, må du først henvende dig til kommunen med
erstatningskravet. Hvis du ikke kan blive enig med kommunen (eller kommunens forsikringsselskab),
kan du eventuelt anlægge retssag mod kommunen.

6 Ved § 1, nr. 12, i lov nr. 292 af 28. april 2000, om ændring af bl.a. færdselsloven

