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RÅDEN OVER OFFENTLIGE VEJAREALER
Der kræves normalt sikker hjemmel i lovgivningen, hvis man ønsker at delegere en myndighedskompetence til
private. Vejloven indeholder ikke en sådan hjemmel.

I e-mail af 27. august 2008 har kommunen bedt Vejdirektoratet om en udtalelse om råden
over offentlige arealer.
I oplyser, at byen har et torv i midtbyen som benyttes af torvehandlende, der betaler en
stadepladsleje for at sælge grønsager, blomster m.m.
I er nu blevet kontaktet af Erhvervsrådet, som i et brev til kommunen foreslår, at
Erhvervsrådet overtager administrationen af stadepladserne og dermed også indtægterne
derfra.
I spørger herefter, om det vil være lovligt at overlade administrationen mv. til Erhvervsrådet.
I har oplyst, at Erhvervsrådet er en privat organisation.
I har i mail af 24. september 2008 supplerende stillet følgende spørgsmål:
" Hvis det nu ikke er legalt at overdrage administrationen og indtægterne fra de
torvehandlende til Erhvervsrådet - kan kommunen så opsige lejekontrakterne med de
torvehandlende og leje torvet ud til Erhvervsrådet som så igen udlejer torvet til de
torvehandlende??"
Vejdirektoratets udtalelse
Vi kan indledningsvis oplyse, at vi alene kan påtage os at besvare spørgsmål om den
lovgivning som vi administrerer, det vil her sige vejlovgivningen1.
Vi kan således kun besvare jeres spørgsmål ud fra den forudsætning, at det omtalte torv er
offentlig vej omfattet af vejloven2.
Spørgsmålet kan dog ikke udelukkende besvares på grundlag af vejloven, men må også
besvares ud fra almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.
Normalt antages det, at delegation af en kommunens myndighedskompetence til private
kræver udtrykkelig hjemmel i lovgivningen.

1 Vejloven,

vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven

2 lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008
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Vejloven indeholder ikke hjemmel til, at kommunen kan delegere sin kompetence efter lovens
§ 102 til en privat forening.
Men vi skal foreslå kommunen eventuelt at rette henvendelse til de kommunale
tilsynsmyndigheder med henblik på at få afklaret, om det er lovligt i henhold til de
kommunalfuldmagtlige regler.
For så vidt angår kommunens supplerende spørgsmål kan vi oplyse, at kommunen ikke frit
kan tilbagekalde begunstigende forvaltningsakter. Vi kan i den forbindelse henvise til de
almindelige forvaltningsretlige regler herom, fx Forvaltningsret 2. udg., 2002, p. 915 ff., af H.
Gammeltoft-Hansen, Jon Andersen, Kaj Larsen og Karsten Loiborg.

