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WORKSHOP: ADMINISTRATION AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG TILGRÆN-
SENDE SPØRGSMÅL 
 
PRIVATE FÆLLESVEJE KAN OFTE GIVE ANLEDNING TIL UDFORDRINGER. DELS FORDI AD-
MINISTRATIONEN FORUDSÆTTER EN HØJ GRAD AF BORGERINDDRAGELSE, DELS FORDI 
REGLERNE ER KOMPLICEREDE, OG DET ER VIGTIGT AT HOLDE SIG LØBENDE OPDATERET 
OM NY RETSPRAKSIS  

 
Horten og LIFA stiller i denne workshop skarpt på de områder, hvor administrationen af 
private fællesveje kan give juridiske udfordringer. Med udgangspunkt i korte oplæg fra 
facilitatorerne ser vi på udfordringer og mulige løsninger. Vi lægger i workshoppen op til 
aktiv deltagelse i grupper og anvender elektroniske afstemninger for at skabe en mere 
aktiv og livlig debat. Afslutningsvist samler vi op og sikrer, at deltagerne kommer videre 
med større viden og praktiske redskaber.  
 
Workshoppen har tre hovedtemaer: 
 

• Borgerinddragelse, samarbejde og dialog: Vi ser på kommunens rolle som 
vejmyndighed ved administration af private fællesveje, herunder hvornår og 
hvordan kommunen skal inddrage borgerne. Kommunens rolle kompliceres af, 
at kommunen også har myndighedsopgaver på en række tilgrænsende felter, 
f.eks. som plan- og byggemyndighed over for vejens naboer og som tilsynsmyn-
dighed i forhold til forsyningsinfrastruktur, der placeres i vejene. De mange ka-
sketter skal håndteres rigtigt, og med udgangspunkt i deltagernes erfaringer 
sætter vi fokus på myndighedsroller og berøringsflader på den private fællesvej.  

 
• Råden over den private fællesvej: Administrationen af private fællesveje kan 

særligt give anledning til udfordringer i forhold til naboernes rettigheder og plig-
ter. Hvor går grænsen f.eks. for kommunens rolle og kompetence i forhold til 
den private fællesvejs naboer? Vi tager en drøftelse om vejrettens betydning for 
kommunens administration ved råden over vejen, samt hvem der har vejret. 
 

• Anden anvendelse af den private fællesvej: Vi ser på mulighederne for at anven-
de private fællesveje til andet end færdsel. Der er efterspørgsel efter fleksible 
byrum, herunder vejarealer, der også kan fungere som opholds- og legearealer, 
eller vejarealer, der udnyttes til klimasikring, f.eks. som skybrudsveje. Vi ser på 
muligheder og udfordringer ved planer om anvendelse af private fællesveje til 
sådanne formål. 
 

Facilitatorer:  
LIFA: Seniorjurist Tom Løvstrand Mortensen og landinspektør Karina Anna Petersen 
Horten: advokat Anne Sophie K. Vilsbøll og advokat Tue Trier Bing 
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