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Vejlovens § 8, stk. 1 

”Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse 
kræver.” 

 

Almindelig erstatningsret 

Dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse →  vejmyndigheden er ansvarlig for en 
skadevoldende handling eller undladelse, der skyldes fejl eller forsømmelse. 
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Introduktion 



Hvilke overvejelser udløser erstatningssagerne? 

 Hvordan undgår vejmyndigheden at ifalde et erstatningsansvar? 

 Kan vejmyndigheden samarbejde med fx entreprenører for at undgå at ifalde et erstatningsansvar? 

 Skal vejmyndigheden have forsikringsdækning eller være selvforsikret? 

 Hvordan skal vejmyndigheden behandle erstatningssagerne, når de opstår?  

 Har de offentligretlige regler betydning for sagsbehandlingen? 

 Kan vejmyndigheden gøre noget, når skaden er sket, for at begrænse erstatningsansvaret? Skal 
vejmyndigheden fx sikre sig dokumentation for forholdene på skadestidspunktet? 

 Hvordan samarbejder vejmyndigheden med entreprenører, politi og andre aktører, når skaden er 
sket? 

 Osv. 
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Introduktion 



Vejmyndighed 

Andre 
vejmyndigheder 

Skadelidte 

Forsikring 

Politikere 

Presse 

Entreprenører 

Fremmede 
bygherrer 
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Hvordan får man 
interessenterne til 
at spille sammen? 
 
Kan vi lære noget af 
hinanden? 
 
Skal vi samarbejde 
mere? 
 



 
 
 
Vejdirektoratets overvejelser 
  
 



Sagsgang 

Henvendelse fra skadelidte/forsikringsselskab 

Oprettelse af sag – skema 1 

Skema 1 modtages og kvalitetssikres 

Skema 2 præudfyldes og sendes til afdelingsleder i faglig afdeling 

Skema 2 kvalitetssikres – sagen sendes til afgørelse hos JUR 

Anerkendelse/afvisning/henvisning til entreprenør 



Aktuelle problemstillinger 

Levetid for vejmateriel 
 
Hvad er trafiksikkerhed? 



 
 
 
Spørgsmål 1 til diskussion: 
  
Hvordan behandles erstatningskrav i din organisation? 
 
Hvad virker – hvad virker ikke? 
 
 



Gennemgang i plenum 



 
 
 
Spørgsmål 2 til diskussion: 
  
Hvilken type erstatningskrav modtages oftest? 
 
Hvorfor?  Giver det anledning til overvejelser? 
  
 



Gennemgang i plenum 



 
 
 
Spørgsmål 3 til diskussion: 
  
Hvilke erstatningskrav giver de største problemer? 
 
Hvorfor? Hvordan tackler I det? 
  
 



Gennemgang i plenum 
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