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Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 11. juni 2012 over kommunens afgørelse af 16. maj 2012
vedrørende opstilling af en container på vejarealet på den private fællesvej E vej.
Vores afgørelse
Vi mener, at kommunens afgørelse er lovlig.
En uddybning af vores afgørelse følger nedenfor.
Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til?
Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse efter privatvejslovens
bestemmelser. Dette fremgår af privatvejslovens § 87, stk. 2.
Men vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn (vurderinger) inden for lovens rammer. Vi kan derfor
ikke tage stilling til, om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler,
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herunder bestemmelser i forvaltningsloven , men ikke til, om kommunen har iagttaget god
forvaltningsskik.
Baggrund for sagen
Det fremgår af sagen, at kommunen den 30. marts 2012 har været forbi ejendommen E vej 15 og i
den forbindelse er blevet opmærksom på, at der uden tilladelse er opsat en container på vejarealet ud
for ejendommen.
Kommunen sender derfor i brev af 2. april 2012 varsel om påbud (partshøring) om fjernelse af
containeren. Kommunen modtager herefter en ansøgning fra jer, om tilladelse til permanent
opsætning af en container på stedet.
Kommunen meddeler afslag på opsætning af containeren i brev af 16. maj 2012.
Privatvejslovens regler om opsætning af containere på vejareal
Materialer, løsøregenstande, containere eller lign. må ikke varigt eller midlertidigt anbringes på en
privat fællesvej uden kommunens tilladelse. Det fremgår af privatvejslovens § 66.
Hvis nogen uden tilladelse anbringer genstande som nævnt i § 66, og den pågældende ikke
efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejmyndigheden berettiget til at fjerne det anbragte for
den pågældendes regning. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunen fjerne det anbragte
fjerne dette uden et forudgående påbud. Det fremgår af lovens § 66, stk. 3-4.
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Det påhviler både ejeren af en ejendom og den, som har begået en overtrædelse af f.eks. § 66, stk. 1
at berigtige den derved opståede retsstridige tilstand, hvis den pågældende ikke får tilladelse fra
kommunen. Hvis en ejer eller bruger af en ejendom ikke følger et påbud om at berigtige et ulovligt
forhold, kan domstolene pålægge ham tvangsbøder, indtil det sker. Det fremgår af privatvejslovens §
98, stk. 1 og § 99.
Vores vurdering
Det er kommunen, der vurderer, om den kan give tilladelse efter privatvejslovens § 66.
Ved denne vurdering skal kommunen først og fremmest tage hensyn til arealets primære funktion som
færdselsareal. Kommunen skal dog træffe afgørelsen ud fra en samlet vurdering af samtlige
anerkendte funktioner; og kommunens forpligtelser som ejer af vejarealet, fx over for naboerne, eller til
vejens funktion som vendeplads, kan indgå i vurderingen.
Kommunen har i sit afslag og udtalelse af 16. maj 2012 skrevet, at afslaget begrundes med, at
vejarealet og dermed vendepladsen er forbeholdt trafik og ikke opstilling af container til dagrenovation.
Teknisk Forvaltning har desuden vurderet, at I har mulighed for at opstille containeren på egen grund.
Vi mener derfor, at kommunens afgørelse er begrundet i lovlige hensyn, og at kommunens skøn ligger
inden for lovens rammer. Dette skøn kan vi, som nævnt ovenfor, ikke tage stilling til.
Vi mener herefter, at kommunens afgørelse er lovlig.
Partshøring over udkast til afgørelse
Vi har modtaget jeres bemærkninger af 3. juli 2012 til det udkast til afgørelse, som vi fremsendte den
28. juni 2012.
I beskriver nærmere baggrunden for ønsket om at opsætte containeren på vejarealet, herunder
problemer med at få tømt dagrenovationen når containeren står på egen ejendom.
Som det fremgår ovenfor kan vi ikke tage stilling til om kommunens afgørelse er rimelig eller
hensigtsmæssig. Det er en del af kommunens lovlige skøn. Vi kan udelukkende tage stilling til, om
afgørelsen overholder privatvejsloven og forvaltningslovens regler.
Vi kan heller ikke meddele dispensation/tilladelse fra privatvejslovens regler. Det kan kun kommunen
som vejmyndighed.

Konklusion
Kommunens afgørelse af 16. maj 2012 er lovlig.
Vi foretager os herefter ikke mere i sagen.

