
Indlæg på Vejforum 2013: 

Veje og stiers status – offentlige eller private (fælles)? 

Indhold: 

Indlægget vil indeholde en gennemgang af, hvad der skal til for, at en vej eller sti kan administreres som 

offentlig vej/sti, henholdsvis privat fællesvej/-sti. Her er kommunen i medfør af vejloven og privatvejsloven 

tillagt en rolle som vejmyndighed, hvilket ikke er tilfældet, når der er tale om et rent privat (færdsels)areal. 

Indlægget vil derudover fokusere på eksempler på de problemer, der kan opstå, når administrationen af en 

vej eller sti baserer sig på oplysninger, der enten er forkerte eller ikke kan dokumenteres. 

Der blev i 2012 udstedt nye regler om vej- og stiregistre. Disse regler trådte i kraft den 1. oktober 2012 og 

indebærer nu en pligt for kommunerne til at indberette oplysningerne fra de kommunale registre til Den 

Centrale Vej- og stifortegnelse (www.cvf.dk).  

Selvom registrering i et vej- og stiregister ikke er afgørende for en vejs eller en stis status, burde man derfor 

i den ideelle verden nu kunne se på CVF, om en vej er offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej. Det er 

imidlertid af flere grunde ikke altid tilfældet. Det er således ikke alle kommuner, der har indberettet 

oplysningerne. Og i de kommuner, der har indberettet oplysningerne, er der mange veje, der ikke er 

registreret. 

Men derudover er oplysningerne i nogle tilfælde ikke rigtige. Det kan skyldes, at oplysningerne er baseret 

på gamle registreringer, der ikke holder for en nærmere prøvelse, hvis der i en klagesag bliver stillet 

spørgsmål ved registreringen. 

Det er naturligvis uhensigtsmæssigt, at oplysningerne i kommunernes vejregistre (og dermed også i CVF) er 

forkerte, men den daglige administration fungerer ofte alligevel.  

Imidlertid kan det give anledning til problemer, når administrationsgrundlaget bliver draget i tvivl, og vejens 

eller stiens status ikke kan dokumenteres i overensstemmelse med registreringen. Disse problemer kan 

føre til en meget uhensigtsmæssig administration og muligvis også erstatningskrav, hvis administrationen 

f.eks. fører til et uretmæssigt påbud.  

Det er derfor vigtigt, at kommunerne gør sig klart, om deres administration af vejene baserer sig på 

korrekte (og dokumenterbare) oplysninger. 
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