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Hjemvisning - offentlig vej ikke nedklassificeret - afgørelse om istandsættelse er
ulovlig
Kommunen kunne ikke administrere et vejstykke som privat fællesvej fordi vejstykket oprindeligt var
anlagt som offentlig vej. Kommunen kunne ikke dokumentere, at vejen efterfølgende var
nedklassificeret til privat fællesvej i henhold til vejlovens bestemmelser.

Vejdirektoratet har modtaget 2 klager fra henholdsvis klager 1 og klager2 over kommunens
afgørelse af 18. juni 2010 om istandsættelse af en del af G vej (G vej 12-18).
Klager 1 skriver blandt andet, at G vej 12 - 18 blev anlagt i 1973 som en offentlig vej, og at
dette vejstykke ikke efterfølgende er blevet nedklassificeret.
Vores afgørelse
Kommunens afgørelse af 18. juni 2010 om istandsættelse G vej 12-18 er ikke lovlig allerede
fordi, vejen på nuværende tidspunkt har status som offentlig vej.
Vi skal derfor bede kommunen om at tilbagekalde afgørelsen af 18. juni 2010.
Baggrund
Det fremgår af sagen, at Kort- og Matrikelstyrelsen i mail af 26. november 2010 har oplyst, at
sidevejen den 16. december 1965 blev udskilt i matriklen som en del af den offentlige vej.
Udskillelsen skete som følge af en ekspropriation til udvidelse/regulering af den offentlige
bivej nr. 14 i daværende kommune.
Den 29. oktober 1975 blev der ved ekspropriation afstået arealer til regulering af vejen, nu
benævnt offentlig bivej nr. 116 i kommunen. Kort og Matrikelstyrelsen oplyser, at sidevejen
(G vej 12-18) stadigvæk en del af den offentlige vej, jf. hovedkort udfærdiget i august 1973.
Kommunen har i udtalelse af 21. december 2010 oplyst, at vejstykket ikke er opført på
kommunens vejfortegnelse for kommuneveje. Derfor betragter kommunen vejstykket som
privat fællesvej.
Kommunen oplyste endvidere, at kommunen har vurderet vejstykkets status på baggrund af
vejfortegnelsen, som den har modtaget fra tidl. kommune, hvor sidevejen ikke stod opført.
Kommunen har ikke i forbindelse med klagesagens behandling dokumenteret, at vejstykket
er nedklassificeret til privat fællesvej.
Kommunen afholdte den 12. maj 2010 vejsyn på den del af G vej, som denne sag
omhandler. Vejstykket starter ved den del af G vej som kommunen har registreret som
1 Vores j.nr. 10/09061
2 Vores j.nr. 10/09049
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kommunevej (hjørnet af henholdsvis matr. nr. 1 a og 3 a) frem til den asfalterede del af vejen
ud for G vej 12.
Vejlovens bestemmelser
Ved offentlige veje forstås de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig
færdsel, og som administreres af staten (Vejdirektoratet) eller kommunerne i henhold til lov
om offentlige veje. Det fremgår af vejlovens3 § 1 og privatvejslovens4 § 1.
Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke
bestående kommuneveje der skal nedlægges. Kommunalbestyrelsen kan optage almene
veje og private fællesveje som kommuneveje. Det fremgår af vejlovens § 23, stk. 1.
Ifølge vejlovens § 8 skal vejbestyrelsen føre en fortegnelse over dens offentlige veje.
Vores vurdering
Det er ikke en gyldighedsbetingelse, at en offentlig vej er optaget på en vejfortegnelse, eller
at den er udskilt i matriklen.
At vejen er optaget på vejbestyrelsens fortegnelse over offentlige veje, eller at vejarealet er
udskilt i matriklen er blot et af flere indicier for vejens retlige status.
På baggrund af sagens oplysninger fra Kort og Matrikelstyrelsen mener vi, at G vej 12-18 må
anses som en offentlig vej, fordi vejen i 1975 blev reguleret, og der i den forbindelse blev
eksproprieret til anlæg af vejen.
Kommunen har ikke dokumenteret, at vejen efterfølgende er nedklassificeret i henhold til
vejlovens bestemmelser.
G vej 12-18 kan således først administreres i henhold til privatvejslovens bestemmelser, som
en privat fællesvej, når kommunen har truffet en afgørelse om vejens nedklassificering i
henhold til vejlovens § 23, jf. § 90.
Om nedklassificering af offentlige veje efter 21. december 2010
Om nedklassificering af offentlige veje kan vi oplyse følgende:
Vejlovens bestemmelser om nedlæggelse, herunder nedklassificering, af offentlige veje blev
ændret ved lov nr. 1537 af 21. december 2010.
En offentlig vej kan herefter tidligst nedklassificeres til privat fællesvej 4 år efter, at
kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Det fremgår af
vejlovens § 90, stk. 7.

3 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, som ændret ved lov nr. 553 af 26.

4 Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, med senere ændringer
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Om de øvrige bestemmelser om nedklassificering af en offentlig vej som følge af
vejlovsændringen henviser vi til vejlovens § 90, stk. 7 - 12.
Konklusion
Kommunens afgørelse af 18. juni 2010 om istandsættelse G vej 12-18 er ikke lovlig allerede
fordi, vejen på nuværende tidspunkt har status som offentlig vej.
Vi skal derfor bede kommunen om at tilbagekalde afgørelsen af 18. juni 2010.

