
 

 

Indlæg på Vejforum 2016: 

Private fællesveje – Principielle og aktuelle afgørelser 

Indhold: 

Det er helt afgørende og nødvendigt for kommunernes daglige sagsbehandling vedrørende private 

fællesveje, at kommunerne får kendskab til nye principielle afgørelser. Hvis kommunerne ikke har kendskab 

til afgørelser, der tager stilling til nye – måske hidtil ukendte – problemstillinger, eller som fastlægger nye 

fortolkninger på gammelkendte spørgsmål, er der risiko for, at kommunen ikke administrerer de private 

fællesveje hensigtsmæssigt – måske endda ikke lovligt. 

Der træffes med jævne mellemrum principielle afgørelser, som det på denne måde er vigtigt for 

kommunerne at få kendskab til. 

Med vedtagelsen af den nye privatvejslov, der trådte i kraft 1. januar 2012, kom der flere nye 

bestemmelser ind i privatvejsloven. Med vedtagelsen af den nye vejlov vedtog Folketinget desuden ikke 

mindre end 85 ændringer i den nye privatvejslov.  

Privatvejsloven har således gennemgået omfattende ændringer i de seneste år, og der er ikke mindst i 

forhold til de mange nye bestemmelser behov for principielle afgørelser, der kan være med til at fastlægge 

forståelsen og rækkevidden af bestemmelserne. 

Blandt de emner, der berøres i privatvejslovens nye bestemmelser kan nævnes pligt til optagelse af private 

fællesveje som offentlige, kredsen af vedligeholdelsesforpligtede, kommunernes betaling for 

istandsættelser og vejbelysning, særlige elementer og stamveje (fordelingsveje) i sommerhusområder. Og 

nu kommer der så også helt nye regler om udlæg, nedlæggelse og vedligeholdelse af private fællesveje på 

landet, foruden nye regler om fordeling af udgifterne til vedligeholdelse af private fællesveje i byer. 

Herudover vil der kunne komme principielle afgørelser vedrørende ”gamle regler”, som det også er vigtigt 

for kommunerne at kende. Der kan være tale om emner som f.eks. vejsyn, fordeling af udgifter og 

nedlæggelse af private fællesveje 

Det er ikke muligt på forhånd at pege på, hvilke afgørelser der vil blive omtalt. Indlægget vil fokusere på 

afgørelser, der er så aktuelle og principielle som muligt, og dermed de afgørelser, der har den største 

betydning for kommunernes daglige administration af private fællesveje.  
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