
Hvem skal involveres i beskæring af beplantningen på offentlige veje? 

 

Oplægsholdere: Fuldmægtig Kim Remme Birkholm, Vejdirektoratet, Jura og Tue Bing Trier, Horten 

Advokatpartnerselskab. 

 

Hvad er det nye i projektet? Fortolkning af en bestemmelse, som umiddelbart synes lettilgængelig, men som 

i praksis kan være svær at håndtere. 

 

Hvad er udfordringerne/dilemmaerne? Jura. 

 

Målgruppe: Vejmyndighedens sagsbehandlere for drift af offentlige veje.  

 

Hovedemne: Anlæg og drift  

Emneord: Love og regler; Vejens naboer; Praktisk drift 

 

Problemstilling: 

Ud fra vejlovens bestemmelser og forvaltningsretlige regler sætter vi i indlægget fokus på, hvilke overvejelser 

vejmyndigheden skal gøre sig i forbindelse med forskellige problemstillinger om beskæring af beplantning på 

offentlige veje. I den forbindelse vil vi berøre afgørelsesbegrebet og partsbegrebet kontra faktisk 

forvaltningsvirksomhed.  

 

Ofte vil beplantning, der er til gene for færdslen på en offentlig vej, stamme fra naboejendommen til vejen. I 

så fald vil det være nærliggende for vejmyndigheden at påbyde beplantningen beskåret med hjemmel i 

vejlovens § 87, stk. 1.  

 

I nogle tilfælde vil vejmyndigheden dog have andel i vedligeholdelsen af beplantningen. Det være sig når der 

er tale om et såkaldt fælleshegn, dvs. et hegn der efter hegnsloven og i fælles overensstemmelse er plantet i 

skellet mellem vejen og naboejendommen, eller når beplantningen er en del af vejens beplantning, fx et 

vejtræ.  

 

Vejmyndigheden skal derfor, inden den træffer beslutning om beplantningen, undersøge og overveje om det 

er vejlovens § 8 om drift af den offentlige vej eller § 87 om påbud til ejeren af naboejendommen, der er den 

relevante bestemmelse i vejloven at anvende.  

 

Med afsæt i forskellen på § 8 og § 87 vil vi belyse, at ud fra et forvaltningsretligt perspektiv er der i 

udgangspunktet stor forskel på beslutning om beskæring efter de to bestemmelser.  

 

Endelig vil vi se på, om en nabogrundejers eller vejens beplantning kan vokse på en sådan måde, at 

vejmyndighedens manglende vilje til at kræve beskæring ikke kun har naboen som part, men også har flere 

grundejere eller trafikanter som part.  


