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Chaussesten i indkørsel synker

Mistanke om rotter

Rottefænger konstaterer rottehul

Pålagt en TV-undersøgelse

Brud på vejafvandingen

Grundejerens ansvar

Tilbud på 35-54.000

Endnu en TV-inspektion

Kravet om reparation af brønden har 
forbindelse til en rottesag

Privat fællesvej med 60 grundejere



Borgmesteren:
”I forhold til vejbrønde virker vejloven helt urimelig. Vi har alle en interesse i 

vejbrøndene, der er en central del af vores afvandingssystem. For mig vil det være 
helt logisk, at vejbrøndene vedligeholdes og serviceres af forsyningen på 

fællesskabets regning – præcis som hovedkloakker og opsamlingsbassiner. Det er 
trods alt forsyningen, der har ekspertisen og det samlede overblik over lokale 

afvandingsprojekter. Hvor en brønd er placeret, er jo nok også lidt tilfældigt, og det 
er langt fra sikkert, at det er samme grundejer, der har udgiften og den primære 

gavn af brønden.”

Udvalgsformanden:
”Der er kun en løsning, og det er at få ændret 
vejloven. Det har vi gjort ministeren og vores 
folketingskollegaer opmærksomme på flere 

gange, og det må vi fortsætte med”



Spørgsmål til kommunens afdelingsleder:
”Kan det være rigtigt, at regningen for vedligehold af 
fælles regnvandsledning påhviler den grundejer, hvis 
matrikel grænser op til brønden?”

Svar fra afdelingslederen:
”Ja, det er rigtigt. Udgangspunktet for vedligeholdelse af en 
vejafvandingsbrønd er, at det er ejeren af den ejendom, 
som ligger nærmest den påbudte skade, der skal sikre den 
udbedret. Det fremgår af privatvejslovens § 44, at det er 
ejeren af en ejendom, der grænser op til en privat fællesvej, 
og som har vejret, som skal holde vejen i god og forsvarlig 
stand og sikre, at den er forsynet med forsvarligt afløb”



Privatvejslovens § 44:

”Ejerne af de ejendomme, der grænser 
til en privat fællesvej, skal holde vejen i 
god og forsvarlig stand, herunder holde 
vejen forsynet med forsvarligt afløb. 
Undtaget fra denne forpligtelse er dog 
ejere, der kan dokumentere, at de ikke 
har vejret til vejen.”



Afdelingslederens svar fortsat:
”Privatvejsloven åbner dog op for, at grundejeren der er blevet 
påbudt at vedligeholde et særligt element, som f.eks. en brønd, 

kan forlange, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde. Det 
vil sige, at kommunen efterfølgende går ind og ser på, hvem der 

har glæde af brønden og laver en udgiftsfordeling for disse 
grundejere.”



Privatvejslovens § 47, stk. 4:

”Hvis en påbudt vedligeholdelse af en 
bestemt del af vejen omfatter særlige 
elementer, der har væsentlig betydning 
for andre vedligeholdelsesforpligtede, 
f.eks. brønde og trafikregulerende eller 
hastighedsregulerende foranstaltninger, 
kan vedkommende grundejer forlange, 
at arbejdet skal udføres som et samlet 
arbejde, jf. § 55, stk. 1.”



Forarbejder:

”…særlige elementer, der har væsentlig 
betydning for andre vedligeholdelses-
forpligtede, f.eks. brønde, trafik- eller 
hastighedsregulerende foranstaltninger 
samt broer og andre bygværker…

Formålet … er at undgå, at enkelte 
grundejere, hvis ejendom grænser til 
eller ligger nærmest en del af vejen, 
hvor sådanne særlige elementer er 
placeret bliver urimeligt økonomisk 
belastet…”



Forarbejder:

”Spørgsmålet om, hvilke grundejere, der skal 
inddrages i fordelingen af udgifterne til det 
samlede arbejde, må bero på en konkret vur-
dering af, hvilke grundejere, der har fordel af 
det pågældende arbejde. Vurderingen foreta-
ges af kommunen. Omfatter arbejdet eksem-
pelvis istandsættelse af bump, chikaner eller 
andre trafikregulerende eller hastighedsned-
sættende foranstaltninger, som alle grund-
ejere på en given vej eller del af en vej har gavn 
af, vil kommunen således kunne bestemme, at 
samtlige grundejere, hvis ejendom grænser til 
den pågældende vej eller del af vejen, skal 
inddrages i udgiftsfordelingen.”



Nej, det er formentlig ikke 
kun Kirsten, der skal betale



Opsamling

Er problemet, at én grundejer skal 
betale, eller at regningen ender hos 
grundejerne?

Én grundejer er løst - § 47, stk. 4

Ændring af regler, hvis ikke grundejere

”Kommunen laver efterfølgende en 
fordeling”

Nej – kommunen kan ikke fordele 
efterfølgende. Kommunen skal træffe 
afgørelse om enkeltstående arbejde, 
som kræves udført som samlet arbejde 
– og kommunen skal fordele.



Særlige elementer

En brønd i starten af en vej vil ofte 
være til gavn for alle på vejen – sikrer 
afvanding af et sted, som alle skal 
passere



Brønde i bunden af vej

Vejen falder mod syd(øst)

To brønde skal vedligeholdes – kan 
ikke lede vandet væk fra vejen

Nu også rotteproblemer

Ejer af tilgrænsende ejendom har 
meddelt, at arbejdet vil blive krævet 
udført som samlet arbejde

Høring af grundejerne



Høring:

 -Enkeltstående 
arbejde, men som 
samlet arbejde

 -Vurderet hvilke 
ejendomme, der vil 
have glæde af arbejdet

 -Seks enfamiliehuse = 
1/6 til hver



Høringsbemærkninger

De grundejere, der har adresse på 
vejen nord for indkørslen skal også 
være med til at betale

Kommunens vurdering:

Kommunen konstaterer, at vandet fra 
den øvre del af vejen løber væk fra 
vejen

Afgørelse – ikke påklaget



Bro på en privat fællesvej 

Broen skal vedligeholdes, fordi dens 
bæreevne er stærkt forringet

Hastigheds- og vægtbegrænsning

Tung trafik kan ikke passere broen

Renovation kan ikke afhentes

Indsigelser om, at kommunen ejer 
broen, og at kommunen skal 
vedligeholde broen





Afgørelse fra Vejdirektoratet

Broen er del af den private fællesvej 

Broen udgør et særligt element

Kommunen har kunnet lægge til grund, 
at mindst én ejer ville kræve arbejdet 
udført som et samlet arbejde


