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FJERNELSE AF STEN PÅ VEJAREAL

I e-mail af 29. november 2012 har kommunen bedt Vejdirektoratet om en juridisk vurdering af to
sager fra Kommunen. I e-mails af 30. november og 5. december 2012 har kommunen indsendt
yderligere oplysninger.
Begge sager drejer sig om forhold på den private fællesvej, K vej. Den ene sag drejer sig om
fjernelse af sten fra vejarealet, og den anden sag drejer sig om reetablering af en del af vejen,
idet den yderste del er blevet pløjet op.
Baggrund
Det fremgår af det indsendte materiale, at der er tale om en privat fællesvej på landet. Vejen
bliver derfor administreret af reglerne i privatvejslovens1 afsnit II (om private fællesveje på
landet).
Ejeren af K vej 11 har klaget over sten på vejarealet, placeret af ejeren af K vej 9, og sidstnævnte
ejer har selv klaget over, at de øvrige grundejere har pløjet en del af vejarealet op uden hans
godkendelse. Den pågældende landmand, der har pløjet vejarealet op, har påberåbt hævd til
arealet.
Jeres spørgsmål
Kommunen spørger derfor, om den har hjemmel til at påbyde stenene fjernet fra vejarealet, og
om den endvidere kan kræve den oppløjede del af vejen reetableret. I sidstnævnte forbindelse
ønsker kommunen oplyst, om udgifterne til vejens reetablering kan pålægges landmanden alene.
Vores svar
Hvad vi kan tage stilling til
Vi kan tage stilling til konkrete klager over en kommunes afgørelser efter privatvejsloven, jf.
denne lovs § 87, stk. 2. I den forbindelse kan vi alene tage stilling til retlige spørgsmål, og dermed
ikke til kommunens skøn (vurderinger), ligesom vi heller ikke kan tage stilling til privatretlige
forhold, ex. erstatningsretlige spørgsmål.
Vi kan tillige besvare generelle forespørgsler om privatvejsloven.
Vi kan dog ikke tage stilling til konkrete forhold i forbindelse med besvarelse af en generel
forespørgsel.
Vi kan derfor ikke foretage en konkret vurdering af de forhold, som kommunen har henvist til med
sin e-mails af 29. november 2012 m.fl.
Vi kan heller ikke udtale os om forhold, der ikke er reguleret i vejlovgivningen2.

1

Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje.

2

Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven.
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Privatvejslovens bestemmelser
Vi kan generelt om privatvejslovens bestemmelser udtale følgende:
 Sten på vejareal
Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg,
afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen
uden kommunens og politiets tilladelse. Dette fremgår af privatvejslovens § 57, stk. 1.
Det kræver kommunens tilladelse – efter forhandling med politiet – at anbringe diverse materiale
varigt eller midlertidigt på en privat fællesvej. Dette fremgår af privatvejslovens § 66, stk. 1.
Ingen af ovennævnte bestemmelser finder imidlertid anvendelse på private fællesveje på landet,
og det uanset om en anbringelse sker med henblik en færdselsregulering som efter
bestemmelsen i lovens § 57, stk. 1, eller som særråden efter bestemmelsen i lovens § 66, stk. 1.
Ønsker en kommune derfor at vurdere hensigtsmæssigheden af placerede genstande på en
privat fællesvej på landet, uagtet hensigten med placeringen af de pågældende genstande, må
kommunen – efter afholdelse af et vejsyn – vurdere, om vejen med de placerede genstande er i
en god og forsvarlig stand, jf. bestemmelserne herom i privatvejslovens kapitel 6, §§ 13-22.
 Reetablering af oppløjet vej
Privatvejslovens bestemmelser om private fællesveje på landet, §§ 13-22, indeholder ikke
umiddelbart hjemmel for vejmyndigheden til at kræve en oppløjet privat fællesvej reetableret.
Dette er i stedet et privatretligt spørgsmål, og som må afgøres ved domstolene.
Anerkender vejejeren imidlertid, at den private fællesvej over hans ejendom ikke er nedlagt, vil
kommunen med hjemmel i bestemmelserne i privatvejslovens §§ 13-22 kunne kræve vejen
istandsat.
I den forbindelse fordeler kommunen udgifterne til vejens istandsættelse blandt de vejberettigede
efter aftaler eller andre privatretlige bestemmelser, med mindre sådanne ikke foreligger. I så fald
fordeler kommunen udgifterne blandt de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen. Dette
fremgår af privatvejslovens § 18.
Erstatning
Hvis en vejejer mener, at en del af hans ejendom (vejrarealet) uberettiget er blevet fjernet af
anden mand, må vejejeren (som skadelidte) rejse erstatningskrav mod den, der uberettiget har
fjernet vejen (skadevolder).
Vi kan – som ovenfor nævnt – ikke tage stilling til privatretlige forhold, herunder erstatningsretlige
spørgsmål.
I tilfælde af fortsat uenighed mellem skadelidte og skadevolder må spørgsmålet derfor afgøres
ved domstolene efter dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt.
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Hævd
Spørgsmålet om hævd er tillige et privatretligt spørgsmål, og som hverken kommunen eller
Vejdirektoratet – som klagemyndighed – kan tage stilling til.
Spørgsmålet må i stedet afgøres ved domstolene.

