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Hvad skal vejafvanding?
• Regnvand, der falder på vejen, skal ledes væk fra det befæstede areal

• Formål

• Vejtekniske hensyn

• Trafiksikkerhed 

• Trafikafvikling

• Vejen skal kunne udnyttes i hele sin bredde
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Vejloven
Vejlovens § 8

• ”Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art 

og størrelse kræver.” 

Vejlovens § 82

• ”Tilledning af spildevand, overfladevand m.v. til offentlige veje eller disse vejes grøfter eller 

ledninger må kun ske med vejmyndighedens tilladelse.
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Private fællesveje
Privatvejslovens § 13

• ”De vejberettigede er ansvarlige for, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til 

færdslens art og omfang.”

Privatvejslovens § 44

• ”Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og 

forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holder vejen forsynet med 

forsvarligt afløb.” 

Tilledning?

• Ikke reguleret i privatvejsloven.
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Hvad dimensioneres til?
• Særlige bemærkninger til § 105 i lovforslag til privatvejsloven 2010:

• ”at holde vejen forsynet med forsvarligt afløb” fremgår det af de særlige bemærkninger 

til § 105 i lovforslaget til privatvejsloven fra 2010, at en kommunevej i forbindelse med 

nedklassificering til privat fællesvej skal have et tilstrækkeligt vejafvandingssystem i 

forhold til normale nedbørsmængder. Efter Vejdirektoratets opfattelse vil dette også 

være målestokken ved eksisterende private fællesveje.”

• Vejdirektoratet 15/06529

• ”Ved denne vurdering skal kommunalbestyrelsen først og fremmest varetage hensynet 

til trafiksikkerheden på vejen (undgå akvaplaning) og vejtekniske hensyn (hensynet til 

vejens opbygning og udstyr). Kommunalbestyrelsen vil i den forbindelse ligeledes 

kunne varetage hensynet til vejens naboer – at der ikke afledes vejvand til de 

tilgrænsende ejendomme.”
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Hvilket vand?
• Nedbør, der falder direkte på befæstet areal, skal håndteres 

• Vejvand er per definition spildevand (jf. miljølovgivningen)

• Nedsivning i rabat/vejgrøfter, udledning til recipient eller tilslutning til offentlige 

spildevandssystem

• Naturlig afstrømning 

• Ikke krav om at forhindre vand løber ned ad 

• Vejen skal være indrettet til at modtage vand, der naturligt afstrømmer fra højereliggende areal 

(private ejendomme og andre veje) 

• Spildevand, drænvand eller andet vand, der lovligt tilledes offentligt vejareal

• VL § 82
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Krav om tilladelse vejlovens § 82
• Ingen tilledning uden vejmyndighedene tilladelse!

• Naturlig af- og tilstrømning af vand er ikke omfattet 

• Der skal være en foranstaltning med henblik på at tillede vand

• ledning, dræn, gravet grøft, rist m.v.
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”Tilledning af spildevand, overfladevand m.v. til 
offentlige veje eller disse vejes grøfter eller 

ledninger må kun ske med vejmyndighedens 
tilladelse.”



Hvad er tilledning?
• Vejdirektoratets udtalelse 16/09465 

• ”Ved tilledning af vand forstås, at der er truffet 

særlige foranstaltninger med henblik på at lede vand 

fra en af vejens naboejendomme til vejens areal.”
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Lovliggørelse 
• Vejmyndigheden skal

• altid overveje, om et ulovlige forhold kan lovliggøres (VL § 136)

• Faktisk lovliggørelse => afkobling - påbud

• Retlig lovliggørelse => tilladelse (med vilkår)

• Konkret og saglig begrundelse
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Tilledning igennem en årrække

• Har lodsejer en berettiget forventning om fortsat at kunne tillede?

• Har lodsejer en berettiget forventning om at få tilladelse?

• Ved et afslag vil krav til begrundelse skærpes……
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Holbækmotorvejen
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”Gl. branddam” som 

modtager sydlig vejgrøfts 

vand med ø60cm betonrør 

under motorvej



Naboret - hvad skal lodsejer tåle?
• Gammel amtsvej anlagt 

i påfyldning.

• Afvandes til rabat og 

vejgrøfter.
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LAR og vejafvanding
• Vejmyndigheden kan ikke varetage forsyningshensyn men vejafvandingen

• Vejmyndigheden kan inddrage klimamæssige forhold i beslutninger vedr. vejen, jf. VL § 1 

• VD 15/07254 6. maj 2015 og VD 15/06529 7. maj 2015

• Hvis LAR-anlæggets primære funktion er at håndtere overfladevand fra tilgrænsende 

ejendomme, er der ikke tale om vejformål 

• Gennemførelsen af LAR-projekter, hvor der først og fremmest varetages hensynet til 

klimasikring af de tilgrænsende ejendomme, er efter Vejdirektoratets opfattelse ikke omfattet af 

ordlyden ”forsvarligt afløb” uanset, at vejafvandingssystemet kobles på LAR-anlægget

• Klimasikringsprojekt i Mosegårdskvarteret, Gentofte TRM 2019-3302 af 15. november 2019

➢ Session E6 i morgen kl. 12-13 ”LAR-anlæg på vejareal og gæsteprincippet”
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Vejdirektoratets afgørelsesportal

• Nyeste afgørelser kan findes på https://afgoerelsesportal.vd.dk
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https://afgoerelsesportal.vd.dk/
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