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Vejforum 2015 

 
Nye regler  om  råden over  of fent l ige vejarealer  
v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun 
 
Med den nye vejlov og en kommende ny bekendtgørelse får vejmyndighederne nye mulig-
heder for at fastsætte lokale regler om råden over offentlige veje. 
  
Det kræver som udgangspunkt altid tilladelse fra vejmyndigheden, hvis man midlertidigt 
eller permanent vil opstille noget på vejarealet; fx postkasser, pølsevogne, containere, ca-
féborde/stole, kabelskabe eller cykelstativer mm. Vejlovens § 80, stk. 1 viderefører tilsva-
rende regler fra den tidligere vejlovs § 102. Men som noget nyt har transportministeren 
fået hjemmel til dels at undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om tilla-
delse, dels at bemyndige vejmyndighederne til at fastsætte lokale regler om de former for 
råden, som ministeren har undtaget fra tilladelseskravet. 
 
En ny bekendtgørelse om særlig råden over offentlige veje og private fællesveje forventes 
at træde i kraft den 1. december 2015. Med indlægget på Vejforum sætter vi fokus på den 
praktiske og juridiske betydning af, at nærmere bestemte ting eller indretninger fremover 
lovligt vil kunne anbringes på vejarealer uden tilladelse. Det vil i henhold til det foreliggen-
de udkast til bekendtgørelsen dreje sig om en blandt andet følgende former for råden: 
Råden over vejareal i forretningsmæssigt øjemed (fx vareudstillinger langs butiksfacaden 
eller udeservering), råden over vejareal i forbindelse med levering af vand, varme, el o.lign., 
placering af cykelstativer og anbringelse af stilladser, containere og lignende. 
 
På den ene side er der ingen tvivl om, at det vil betyde en – tilsigtet – lettelse af kommu-
nernes administration. Store dele af forvaltningens sagsbehandling kan spares, når der fx 
ikke skal overvejes partshøring eller meddeles en tilladelse, der lever op til de forvaltnings-
retlige krav. Men det må til gengæld forventes, at de nye regler vil skabe større opmærk-
somhed om behovet for tilladelser vedrørende de former for råden, der ikke er omfattet af 
bekendtgørelsen.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
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Anne Sophie K. Vilsbøll, 7227 3416/2526 3416 eller ask@ bechbruun.com 
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