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VEJNAVNESKILTE PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE I BY OG BYMÆSSIGE OMRÅDER
Vejdirektoratet har modtaget din mail af 28. april 2013.
Du skriver blandt andet, at du bor på en privat fællesvej, hvorfra der sidste år blev stjålet et
vejnavneskilt.
Kommunen har afvist, at de er ansvarlige for at genopsætte skiltet og henviser til, at vejen er en privat
fællesvej.
Du beder derfor om vores opfattelse af sagen.
Vejdirektoratets udtalelse
Vores kompetence
Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet både afgiver generelle udtalelser om fortolkningen
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af vejlovgivningens bestemmelser og afgør konkrete klager truffet af kommunerne efter disse bestemmelser.
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Når vi tager stilling til en klage over en afgørelse truffet efter vejlovgivningens, her privatvejslovens ,
bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, jf. privatvejslovens § 87, stk. 2. Vi kan
således kun tage stilling til, om en afgørelse er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens
rammer. Vi kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt en lovlig afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler,
herunder bestemmelser i forvaltningsloven, i forbindelse med en afgørelse truffet efter
vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik.
Vi kan derfor ikke udtale os på en sådan måde, at vores udtalelse fremstår som en
forhåndsgodkendelse af et konkret projekt. Vores udtalelser skal derfor være af generel karakter og
med respekt for begrænsningerne i vores kompetence som klagemyndighed.
Om vejnavneskilte
Kommunen har oplyst, at der er tale om en privat fællesvej, der bliver administreret efter
bestemmelserne om private fællesveje i byer og bymæssige områder, det vil sige privatvejslovens § 3.
Vi forstår sagen således, at du ønsker vejnavneskiltet opsat af hensyn til færdslen på vejen.
Vi kan oplyse, at privatvejsloven ikke forpligter grundejerne til af egen drift at opsætte vejnavneskilte.
Men vi kan ikke udtale os om, hvorvidt grundejerne har en sådan pligt efter anden lovgivning.
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Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven
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Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj 2011
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Vejlovgivningen indeholder ikke længere bestemmelser om disse skilte. Bestemmelserne findes nu i
3
BBR-loven .
Vejnavneskilte er efter vores opfattelse vejudstyr.
Skilte på private fællesveje i byer
Hvis kommunen kræver skiltningen gennemført af hensyn til færdselsreguleringen på den private
fællesvej og i området deromkring, afholder kommunen udgifterne, jf. privatvejslovens § 57, stk. 2.
Hvis kommunen vurderer, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand uden disse skilte, kan kommunen
påligne grundejerne udgifterne til genopsætningen af skiltene sammen med de øvrige vejudgifter i
forbindelse med anlægs-, istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder. I så fald benyttes
istandsættelsesreglerne i lovens §§ 44-47.
Hvis kommunen giver grundejerne tilladelse til at sætte skiltene op på vejarealet af færdselsmæssige
hensyn, jf. privatvejslovens § 57, stk.1, afholder disse grundejere udgifterne.
Vedligeholdelse af skiltningen
Vejnavneskilte må som nævnt betragtes som vejudstyr, og kommunen kan derfor kræve dette udstyr
vedligeholdt i forbindelse med den almindelige istandsættelse og vedligeholdelse af de private
fællesveje. Det vil for veje i byområde sige §§ 44-47.
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Lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lov3 bekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj

2012. Loven administreres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

