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Vejforum 

3. december 2015

Landinspektør Hans Faarup, Skanderborg

Hans Faarup

Landinspektør  m.b.

28 år med vejadministration, Aarhus Amt

8 år med vejrådgivning, LE34. 

Undervisning for Vejsektorens Efteruddannelse 

Sendt bemærkninger til Folketingets Trafikudvalg dec. 
2014  i forbindelse med vejlovens vedtagelse

DEN VEJLOV VI SKAL KENDE

Lov. nr. 1520 af 27.december 2014.

Den trådte i kraft 1. juli 2015.
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�Modernisering af vejlovgivningen

�Forenkling og tydeliggørelse

�Administrative lettelser for kommunerne

�Lovgivningen bliver nemmere at forstå for borgerne

Disposition:

�Nyheder

�Hjemmel

�Mærkværdigheder

Nogle af vejlovens nyheder:

� Formålsbestemmelse

� Fremkommelighedsudvalg

� Trafikstyringssamarbejde

� Vejbidragsregler forenklet

� Privat betaling for 
vejanlæg

� Renholdelsesbestemmel-
ser: Den sænkede skovls     

princip

� Samgravning

� Betaling for råden over 
vejareal

� Diff. betalingsparkering

� Arkæologiske 
forundersøgelser

� Konkurrenceudsættelse

� 85 ændringer af 
privatvejsloven fra 2012
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Vejloven

Hjemmel for hele den danske 

vejinfrastruktur.

Hjemmel  - Ekspropriation

§ 97: 

Der kan eksproprieres til 
nyanlæg, ændring af 
bestående anlæg, tilbehør og 
nødvendige supplerende 
foranstaltninger.

Den ophævede lovs § 43, stk.2:

…. herunder

parkeringspladser, vigepladser, 
rastepladser, materielpladser, 
oplagspladser, støjafskærmen-
de foranstaltninger, fauna-
passager, erstatningsbiotoper 
og lign. for et vejanlægs 
indgriben i naturtilstanden, 
beplantninger og lignende, 
fremskaffelse af vejmaterialer 
og fyld, og til udlægning af fyld.

Som eksempler kan nævnes parkeringspladser, vigepladser, rastepladser, 
materielpladser, oplagspladser, støjafskærmende foranstaltninger, afvanding 
af vejen, faunapassager, erstatningsbiotoper, beplantninger, klimarelaterede 
anlæg, til fremskaffelse af vejmaterialer og fyld samt udlægning af fyld

Lovbemærkningerne til § 97: 

Vejsektoren
? 

Hjemmel   Vejlovens formålsbestemmelse - § 1

Denne lov skal medvirke til
1) at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet,
2) at sikre mobiliteten på vejene til gavn for samfundsøkonomien

og udvikling i alle dele af Danmark,
3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole,

arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v.,
4) at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem

en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende
vejanlæg, og

5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse
med vejnettet.

Der kan også tages hensyn til andre formål end disse hovedformål. 
Vejmyndighederne skal herudover være opmærksomme på 
konsekvenserne for miljø, flora, fauna, landskabs-og bymæssige værdier, 
klimamæssige forhold, samfundsøkonomien, samt hensynet til vejens 
naboer.

Lovbemærkningerne til § 1:

Vejsektoren
?
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Hjemmel - Genstande på vejareal  - § 80 stk.2
Mærkværdigheder

Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet,

når udnyttelse sker i forretningsmæssigt øjemed.

Bestemmelsen lovfæster administrativ praksis.
Det er vejmyndigheden, der skønner, hvor meget der i det 
konkrete tilfælde skal opkræves som betaling for råden over 
vejarealet.
Vejmyndigheden skal tilstræbe, at betalingen modsvarer de 
direkte og indirekte faktiske udgifter.

Lovbemærkningerne til § 80 stk.2:

Du skal have tilladelse til gravning i offentligt vejareal. § 73,1

Du skal i god tid inden du søger om tilladelse drøfte dit 
gravearbejde med andre graveaktører, så arbejderne kan 
koordineres. §74,1

De andre graveaktører har pligt til at fortælle dig, hvad de har 
af  tanker om gravning inden for det næste halve år! § 74,2

Hvis de andre ikke fortæller noget, skal de dække kommunens 
eller dit tab. § 74,3

Du skal i din ansøgning fortælle om resultatet af dine 
drøftelser og dit syn på mulighederne for koordination af 
gravearbejder. § 75

Når du får din tilladelse, kan der være (§ 76,2)

en frist for gravearbejdet

et tidspunkt for hvornår du må grave

pligt til at tåle, at andre benytter udgravningen

økonomisk straf (bod), hvis du bliver forsinket.

Hvis vilkårene ikke overholdes, bliver du tvunget til at dække 
opgravningen til, og hvis du ikke makker ret, så laver 
vejmyndigheden arbejdet for din regning.
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Hvis du søger inden for 2 år efter at vejen er blevet 
vedligeholdt, så kan du blive bedt om at dække ethvert tab, 
som du påfører vejmyndigheden. § 76,4

Dette skal du dog ikke tage så tungt, hvis vejmyndigheden 
ikke mindst 6 måneder før den har lavet 
vedligeholdelsesarbejdet har offentliggjort dette og efter 
ønske fra dig har holdt møde med dig og alle de andre 
gravere for at undersøge koordineringsmulighederne. § 76,4

Hjemmel - Vejloven kap. 9, opgravning m.v.

� Dette er den lette udgave for ledningsejeren og 
entreprenøren, samt rådgivere!

� Der kan beskrives en tilsvarende ”let-udgave” for 
vejmyndigheden!

�Disse bestemmelser må være skabt i Disse bestemmelser må være skabt i Disse bestemmelser må være skabt i Disse bestemmelser må være skabt i 

vrede!vrede!vrede!vrede!

Vejsektoren?

Mærkværdighed– Vejloven § 73  - opgravning m.v.

Dette frø er ikke sået i vejsektorens have  !!  
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Her kommer vintervedligeholdelsesloven ind i vejloven.

§ 64, stk. 2.

En grundejer kan kun pålægges at snerydde og renholde fortov eller sti, 
som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. 
Tilsvarende gælder, hvis ejeren har fået tilladelse til at etablere en 
adgang.

Den sænkede skovls princip

Kommunen 
snerydder
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Vejskel

Den ophævede vejlovs § 103, stk. 2:
Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal 
fjernet, nedskåret , opstammet eller studset. 
Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens 
vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. 

Mærkværdighed  - vejlovens § 87 stk 1.  beplantning.

Ministeriet for offentlige arbejders begrundelse for første punktum i 1994:

”Da det er almindeligt anerkendt, at vejarealer også kan anvendes til ikke-
færdselsmæssige formål, herunder anbringelse af ledninger, må det anses for 
hensigtsmæssigt, at der udtrykkeligt  er hjemmel til at kunne kræve 
beplantning i, over eller på vejareal fjernet, uanset hvilke formål arealet skal 
anvendes til.”

Mærkværdighed  - vejlovens § 87 stk 1. - beplantning

Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hen-
synet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og anden 
beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret , op-
stammet eller studset.

5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse

med vejnettet.

Transportministeriet i lovbemærkningerne:
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende vejlovs
§ 103 stk. 2.

Denne lov skal medvirke til

Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal 
fjernet, nedskåret , opstammet eller studset. 
Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens 
vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. 

Vejsektoren?

Den ophævede vejlovs § 112 stk. 2

Betingelse , der knyttes til tilladelser eller godkendelser   … er 
bindende…uden hensyn til hvornår retten er stiftet. 

Vejbestyrelsen lader betingelsen tinglyse på ejendommen på 
ejerens bekostning.

Ophævelsen af denne paragraf kan ikke være opfundet af 
vejsektoren
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Tak for jeres interesse

Held og lykke med den vejlov I skal kende!

Hvem er 
vejsektoren?


