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ENDNU IKKE ENDELIG AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ
Der henvises til tidligere brevveksling – senest vores brev af 12. juli 2007 – i anledning af din
mail af 11. maj 2007.
./.

Som det fremgår af vedlagt kopi af Kommunens udtalelse af 31. juli 2007, vil kommunen i
løbet af efteråret 20071 tage stilling til, om kommunen skal sørge for vejens istandsættelse, jf.
bestemmelsen i privatvejslovens2 § 20, stk. 3.
Da hverken privatvejsloven eller forvaltningsloven3 indeholder præcise regler for, hvor
hurtigt en sag skal behandles, og da kommunen i denne sag agter at træffe en afgørelse i løbet
af efteråret 2007, foretager vi på den baggrund ikke yderligere i sagen.
Vi skal bede dig afvente kommunens afgørelse og derefter tage stilling til, om du vil påklage
afgørelsen til Vejdirektoratet inden for den i loven fastsatte frist på 4 uger, regnet fra den dag
du modtager kommunens afgørelse.
___________________________________________________

Du har i din mail af 11. maj 2007 bedt os om at oplyse:
1. hvad færdselsmæssige hensyn dækker over
2. hvordan sætningen ”Dette vil særligt være aktuelt, hvis anmodningen om vejsyn
begrundes med, at tidligere beslutninger ikke overholdes.” skal fortolkes?
Ad 1
Kommunen skal sørge for, at de arbejder, der er omtalt i en kendelse efter lovens § 16, stk. 3,
udføres for de forpligtedes regning, hvis arbejder ikke er udført rettidigt eller tilfredsstillende
efter kommunens opfattelse, og hvis færdselsmæssige hensyn efter kommunens opfattelse gør
det påkrævet. Det fremgår af privatvejslovens § 20, stk. 3.
Bestemmelsen i lovens § 20, stk. 3, skal ses i sammenhæng med lovens §§ 15 og 16.
Det klare udgangspunkt er, at de forpligtede efter kendelsen udfører de arbejder, der er omtalt
i kendelsen. Kommunen vil således kunne meddele påbud til den eller de forpligtede om at
udføre de pålagte arbejder. Bestemmelsen i lovens § 20, stk. 3, er alene tænkt at skulle
anvendes rent undtagelsesvist.
Kommunens vurdering af, om færdselsmæssige forhold gør det påkrævet, at kommunen skal
udføre et vedligeholdelsesarbejde på den forpligtedes regning, skal primært ske på grundlag
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af arten og omfanget af færdslen på vejen. Vurderingen skal ikke alene ske på grundlag af
behovet for at benytte vejen som adgangsvej til en ejendom, eller alene på grundlag af de
vejberettigedes egen færdsel på vejen. Kommunen skal også tage hensyn til den færdsel, som
kommer fra andre, der har et lovligt ærinde hos de vejberettigede, og som muligvis ikke er
stedkendte.
Om færdselsmæssige forhold gør det nødvendigt, beror således på et skøn, som
Vejdirektoratet som klagemyndighed ikke kan tage stilling til, jf. privatvejslovens § 7, stk. 1.
Kommunen skal dog i forbindelse med et afslag på at istandsætte vejen efter bestemmelsen i
privatvejslovens § 20, stk. 3, overholde de almindelige forvaltningsretlige bestemmelser,
herunder forvaltningslovens regler i §§ 19 - 21 om partshøring og retten til at afgive udtalelse
og § 24 om kravene til en skriftlig begrundelse.
Ad 2
Den citerede sætning, der stammer fra afsnittet Kommunens udførelse af arbejdet fra vores
’Orientering om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet’ indgår i en
kortere redegørelse for, at kommunen i særlige tilfælde kan bestemme, at den udfører
arbejderne for de forpligtedes regning, selvom færdselsmæssige hensyn ikke gør det
påkrævet. Det kan navnlig komme på tale i de tilfælde, hvor baggrunden for, at kommunen
har måttet afsige en kendelse om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen, er en dyb
uenighed mellem de vejberettigede, og der ikke er udsigt til, at de i kendelsen påbudte
arbejder vil blive udført.
Vi håber, at vi således har besvaret dine spørgsmål.
./.

Kopi af dette brev er sendt til kommunen til orientering, jf. mailkopi.
Hvis du har yderligere spørgsmål hertil eller til vedlagte folder ’Orientering om istandsættelse
og vedligeholdelse af private fællesveje på landet’, er du velkommen til at ringe til mig.

