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Director, advokat (L)

Tue Bing Trier

Dir: +45 33344357
Mob: +45 52344357
E-mail: ttb@horten.dk

Tue Bing Trier er specialiseret inden for miljøret og generel offentlig ret. Herunder rådgiver han bl.a. i forvaltningsret – men også i 
mere specialiserede miljøretlige områder som vejjura, ekspropriation og forsyning.

Tue har stor erfaring med at rådgive både offentlige myndigheder og organisationer samt private virksomheder og i den forbindelse 
også med førelse af rets- og klagesager på det offentligretlige område. Rådgivningen dækker løbende problemstillinger for klienter 
samt førelse af sager ved forskellige administrative myndigheder og klageinstanser samt domstolene. Tue rådgiver desuden i 
forbindelse med større infrastrukturprojekter.

Derudover har Tue betydelig erfaring med ekspropriation, hvor han rådgiver inden for alle de retlige aspekter af området. Det
gælder både i forhold til afklaring af, hvorvidt et indgreb udgør ekspropriation og hvilke konsekvenser det kan medføre og i forhold 
til gennemførelse af ekspropriationer, herunder både spørgsmål om lovlighed og erstatningsfastsættelse. Tue har tidligere bistået 
offentlige anlægsmyndigheder, kommuner og private virksomheder i ekspropriationssager og har i den forbindelse mødt for 
samtlige af landets takserende myndigheder – både på det kommunale og det statslige område.

Tue er en meget erfaren oplægsholder og underviser bl.a. for VEJ-EU, JUC, Landinspektørforeningen, på Hortens egne kurser, 
ligesom han tidligere igennem en længere årrække har været ansat som ekstern underviser i forvaltningsret på Københavns 
Universitet.

Karriere
Møderet for landsret, 2022
Director, advokat, Horten, 2022
Advokat, Horten, 2018
Specialist, COWI, 2017-2018
Advokat, Bech-Bruun, 2015-2017
Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun, 2012-2015
Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet, 
2012-2016

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 2012

Specialer
Offentlig ret
Miljøret, planret & byggeret
Retssager



Specialkonsulent, jurist

Kim Remme Birkholm

Dir: +45 72443065
E-mail: kbf@vejdirektoratet.dk

Kim er specialist og ekspert i lovgivningen omkring vejene i Danmark.  

Han arbejder til daglig med klagesager og generel rådgivning inden for vejjura og forvaltningsretten i den forbindelse. 

Kim har mange års erfaring med at rådgive såvel borgere som kommuner i vejloven, privatvejsloven samt dele af færdselsloven. 

Kim har i en længere årrække undervist kommunerne i vejlovgivningen og vejforvaltningsretten som en del af Vejdirektoratets 
såkaldte ”Rejsehold” og gennem VEJ-EU og JUC.

Karriere
Specialkonsulent, Jura, Vejdirektoratet, 2022 -
Fuldmægtig, Jura, Vejdirektoratet, 2003-2022
Akademisk medarbejder, Middelgrundens Vindmøllelaug I/S, 
2000-2001
Fuldmægtig, Udlændingestyrelsen, 1997-1998

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet, 1997



Hvem skal involveres i beskæring af beplantning på offentlige veje?

Dagens emne

Vejloven mv. 

Kommunal – og 
forvaltningsretten

Partsstatus? 

Afgørelse eller faktisk 
forvaltningsvirksomhed?



Forvaltningsvirksomhed

Afgørelser

I forhold til en bestemt adressat eller en 
afgrænset kreds af adressater fastsættes, hvad 
der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.  

Aktindsigt, annullering af tilladelser, 
ekspropriation (erstatning), påbud mv.

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Praktiske opgaver der skal varetages.

Almindelig drift, renholdelse af vej/stationer, 
vedligeholdelse, planlægning, processuelle 
beslutninger fx fristforlængelse mv.

God forvaltningsskik 
og uskrevne 

forvaltningsretlige 
regler.

Inhabilitet og 
tavshedspligt.

Forvaltningsretlige 
regler og god 

forvaltningsskik.



Forvaltningsvirksomhed

Afgørelser

Kerneområdet er indgribende beslutninger efter 
vejloven, privatvejsloven, færdselsloven mv. 

Beslutning om parkeringsforbud 
(j.nr. 19/07575)

Reparation af vej – interessant ift. kundgørelse 
(FOB 1999.453)

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Kerneområdet er generelle driftsbeslutninger i 
kommunerne som har et generelt sigte og ikke 
er indgribende for vejens brugere og naboer. 

Kommune havde ikke planer om at asfaltere en 
siderabat til kommunevejen (j.nr. 20/16206) 

Afspærring af veje (j.nr. 14/14951-14) 

En vejs status (j.nr. 20/06528)

God forvaltningsskik 
og uskrevne 

forvaltningsretlige 
regler.

Inhabilitet og 
tavshedspligt.

Forvaltningsretlige 
regler og god 

forvaltningsskik.



Partsstatus? 

Hvorfor skal man undersøge, 
hvem der er parter?



Partsstatus? 

Fra midlertidig til 
permanent lukning af 
privat fællesvej (j.nr. 

18/08915)

Fjernelse af bom på en 
offentlig vej (j.nr. 

18/08335)

Placering af cykelstativ 
(j.nr. 19/12506)

Væsentlig, individuel 
interesse i sagens 

udfald

Teleselskabs placering af 
tre teknikskabe i det 

offentlige vejareal ud for 
en ejendom (j.nr. 

21/14797)

Lukning af vejadgang 
(j.nr. 16/10576)

Etablering af 
handicapplads på privat 
fællesvej (j.nr. 21/14361)

Generel interesse 
uden at være direkte 

berørt



De faktiske forhold

Offentlig vej

Kørebane
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Hvem ejer beplantningen?

Offentlig vej

Kørebane
Matrikulær ejendom Matrikulær ejendom

Indkørsel og 
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§ 87

§ 8 § 8

§ 87

§ 87, 
stk. 3 ?

§ 8 eller § 87 ?

Vejlovens § 8
Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den 
stand, som trafikkens art og størrelse kræver. 
Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på 
dens veje og afholder udgifterne dertil.

Vejlovens § 87
Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet 
til færdslen gør det nødvendigt, kræve beplantning på, over, ved 
og i vejareal beskåret. 
Stk. 3 - Hvis der er tale om et fælleshegn, betaler 
vejmyndigheden udgifterne til de pålagte arbejder. 



Er det en afgørelse og hvem er part?

Offentlig vej

Kørebane
Matrikulær ejendom Matrikulær ejendom

Indkørsel og 
vejadgang
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§ 87

§ 8

§ 87, 
stk. 3 ?

§ 8
Afgørelse? 
Hvem er part?

§ 8
Afgørelse? 
Hvem er part?

§ 87
Er trafikanterne 
part?

§ 87

Vejlovens § 8
Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den 
stand, som trafikkens art og størrelse kræver. 
Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på 
dens veje og afholder udgifterne dertil.

Vejlovens § 87
Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet 
til færdslen gør det nødvendigt, kræve beplantning på, over, ved 
og i vejareal beskåret. 
Stk. 3 - Hvis der er tale om et fælleshegn, betaler 
vejmyndigheden udgifterne til de pålagte arbejder. 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Naboen kan være part, hvis vejens beplantning hindrer eller mindsker udnyttelsen af lovlig vejadgang eller overstiger den naboretlige tålegrænse. Andre grundejere som bor længere nede ad vejen kan også være part, hvis deres lovlige vejadgang hindres pga. beplantningen. Fx hvis planterne vokser så vildt, at grundejeres maskiner ikke kan komme igennem på vejen. Trafikanterne kan nok ikke være part – de må benytte den offentlige vej som den er. Inspiration til dette oplæg: Udtalelse om en kommunes pligt til at træffe afgørelse om beskæring af beplantning på offentlig vej eller sti (vd.dk) – 22/05105.



Ny bog



?


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dagens emne
	Forvaltningsvirksomhed
	Forvaltningsvirksomhed
	Partsstatus? 
	Partsstatus? 
	De faktiske forhold
	Hvem ejer beplantningen?
	Er det en afgørelse og hvem er part?
	Ny bog
	Dias nummer 13

