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KAN KOMMUNEN OVERDRAGE SINE SIGNALANLÆG PÅ KOMMUNEVEJENE TIL
TREDJEPART?

Vejloven er ikke til hinder for, at vejudstyr fx signalanlæg overdrages til tredjemand. Men vejbestyrelsen har
fortsat myndighedsansvaret for dette udstyr, herunder ansvaret for at det er i forsvarlig stand og etableret i
overensstemmelse med gældende regler.

Kommunen har i e-mail af 27. februar 2009 bedt Vejdirektoratet udtale sig om, hvorvidt
kommunen lovligt kan overdrage signalanlæg til privat entreprenør.
I ønsker af vide, om vejlovgivningen giver mulighed for at overdrage kommunale signalanlæg
til tredjepart, på samme måde som det sker med vejbelysningen.
Ejerskabet af signalanlæggene vil herefter ikke mere ligge hos kommunen, men kun
administrationen i forhold til vejlovgivningen.
Vejdirektoratets udtalelse
Det er vores opfattelse, at vejloven1 kun indeholder bestemmelse om, at vejbestyrelserne er
ejer af de offentlige vejes areal, jf. lovens § 88, stk. 1. Loven indeholder derimod ikke
bestemmelser om, at vejbestyrelsen også skal være ejer af en offentlig vejs udstyr, herunder
vejbelysningen og signalanlæg.
Vejloven er således ikke til hinder for, at en vejbestyrelse overdrager sine signalanlæg til en
tredjepart.
Signalanlæg er dog en almindelig del af en vejs udstyr, og er således omfattet af de
almindelige regler i vejloven og færdselsloven samt regler udstedt i medfør af disse love.
Det vil bl.a. sige, at det er vejbestyrelsen, som har myndighedsansvaret for en offentlig vej,
herunder ansvaret for at vejen er holdt i den stand trafikkens art og størrelse kræver, jf.
vejlovens § 10, stk. 1. og 2. Dette kan ikke fraviges ved aftale, og vejloven indeholder ikke
hjemmel til, at vejbestyrelsen kan delegere dette ansvar til tredjepart.
Det må derfor forudsættes, at overdragelsesaftalen har et sådant indhold, at det stadig er
vejbestyrelsen med samtykke fra politiet, der træffer beslutning om etablering eller ændring af
et eksisterende signalanlæg, jf. § 2 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning 2, samt
at aftalen ikke afskærer vejbestyrelsen fra at træffe og at gennemføre de fornødne beslutninger
om etablering eller ændring af signalanlæg.

1 lov

om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008

2 bekendtgørelse nr. 783 af 6. juli 2006
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