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BETALING FOR SLÅNING AF GRÆSRABATTER LANGS FRØGRÆSMARKER

Det påhviler vejbestyrelsen at vedligeholde sine veje og herunder også rabatterne. Vejbestyrelsen kan ikke lovligt
opkræve betaling for slåning af rabatter.

I e-mail af 14. september 2007 har du bedt os om en udtalelse om ovennævnte emne.
Du har oplyst, at kommunen har vedtaget en ny praksis for slåning af rabatter langs kommunevejene.
Det blev blandt andet besluttet, at frøavlere kan kontakte jer og bestille slåning langs frøgræsmarker.
Samtidigt blev det besluttet at fakturere det medgåede ekstra tidsforbrug til denne ydelse.
Hvis slåningen bestilles inden en given tidsfrist, fakturerer I kun den ekstra tid, der medgår på stedet.
Det skyldes, at på de fleste strækninger kommer I alligevel, for at slå ét skår i forsommeren.
Hvis bestillingen kommer efter tidsfristen, er det hensigten også at fakturere eventuel transport fra
materielplads til frømark. Som en indkøringsordning, har I dog i år valgt kun at fakturere, som om I er
på stedet i forvejen.
Beslutningen om slåning og fakturering langs frøgræsmarker, er taget i henhold til Vejreglerne Vejregelhæfte 5 / Vedligehold af det færdselsfrie areal / 3.5.2 Krydsbestøvning. Heraf fremgår, at
vejbestyrelsen bør slå på anmodning.
Det gør kommunen gerne, men mod at få dækket sine udgifter.
Primært af hensyn til trafiksikkerheden, men også for at modvirke utilsigtede skader på vejanlæg og
inventar, har I valgt, at kommunen selv udfører slåningen.
Fra frøavlerside har der været en vis utilfredshed med, at I nu fakturerer. Og I er bekendt med, at
frøavlerne også afprøver sagen.
På denne baggrund anmoder du om at få oplyst, om kommunen lovligt kan kræve betaling for at slå
rabatter langs frøgræsmarker.
Vejdirektoratets udtalelse
Vi kan oplyse, at efter vejlovens1 § 10 påhviler det vejbestyrelsen at vedligeholde sine veje. Denne
vedligeholdelsespligt omfatter også rabatterne.
Gebyr for denne vedligeholdelse kan kun kræves med udtrykkelig hjemmel i loven. Dette gælder også
slåning af rabatter. Vejloven indeholder ikke en sådan udtrykkelig hjemmel.
1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 med senere ændringer
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Det er derfor vores opfattelse, at vejbestyrelserne ikke lovligt kan opkræve betaling for slåning af
rabatter ud for frømarker, hverken for den medgående tid eller for transport i forbindelse med en
sådan slåning.
Det er endvidere vores opfattelse, at vejbestyrelserne som ejer af vejarealerne er omfattet af de
almindelige naboretlige retsgrundsætninger. Dette medfører, at vejbestyrelsen efter
omstændighederne kan pådrage sig et erstatningsansvar, såfremt manglende eller dårlig
vedligeholdelse af rabatterne medfører tab for ejeren af en frømark på grund af krydsbestøvning. Det
er domstolene som afgør, om en vejbestyrelse konkret har pådraget sig erstatningsansvar.

