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PRIVATE FÆLLESVEJE PÅ LANDET OG FRITRUMSPROFIL

Du har i mail af 24. januar 2014 bedt Vejdirektoratet besvare følgende spørgsmål:
”Gælder de specifikke afstandsregler, der f.eks. findes på :
http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=1&target=blank
også for vedligeholdelse af træer, buske, m.v. langs private fællesveje på landet?”

Det anførte link henviser til følgende:

Vejdirektoratets udtalelse
Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet både afgiver generelle udtalelser om
fortolkningen af vejlovgivningens1 bestemmelser og afgør konkrete klager truffet af kommunerne
efter disse bestemmelser.
Når vi tager stilling til en klage over en afgørelse truffet efter vejlovgivningens, her
privatvejslovens2, 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.
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Vejloven, vejbidragsloven, privatvejsloven og vintervedligeholdelses- og renholdelsesloven
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Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige
regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven3, 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.
Dette er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, men en orientering om, hvordan du som
grundejer bør holde beplantningen langs med vejene, og dermed oplysning om, at du normalt må
påregne at blive mødt med et påbud om at klippe beplantningen, hvis ikke disse afstande (vejens
fritrumsprofil) respekteres.
Det hurtige svar
Der er intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse efter bestemmelserne i privatvejslovens §§
15 og 16 bestemmer, at der skal være et fritrumsprofil svarende til de generelle retningslinjer,
kommunen har udstukket for fritrumsprofil over vejene. Kommunens afgørelse skal dog hvile på
en vurdering af de konkrete forhold og de behov, som de vejberettigedes færdsel medfører.
Det længere svar
Reglerne om vedligeholdelse af private fællesveje på landet
Der findes ikke en speciel regel om beplantning på, i og over private fællesveje4 på landet.
Beplantning er derfor omfattet af de almindelige regler om vedligeholdelse af private fællesveje
på landet, privatvejslovens kap. 6, §§ 13-22.
De, der er forpligtet hertil i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse, skal holde en
privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, jf. privatvejslovens §
13, stk. 1.
Hvis der ikke findes aftaler m.v. om vedligeholdelsen, skal de vejberettigede brugere
vedligeholde vejen i forhold til deres brug af vejen. Det følger af lovens § 13, stk. 2.
Bestemmelsen i § 13 indebærer, at den, der er forpligtet til at sørge for, at vejen er i god og
forsvarlig stand, bl.a. skal sørge for, at beplantning ikke breder sig, således at vejen ikke længere
er i god og forsvarlig stand.
Hvis en vejberettiget mener, at en privat fællesvej ikke holdes i en stand, som er god og forsvarlig
i forhold til færdslens art og omfang, og at eksisterende bestemmelser om vejens vedligeholdelse
er utilstrækkelige til at sikre dette, skal kommunen tage stilling til, om der skal fastsættes
bestemmelser om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen. Det fremgår af privatvejslovens §
14, stk. 1.
3

Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013 og lov nr. 1624 af 26. december

2013
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Her sigtes alene til den del af en privat fællesvejs udlæg, som er taget i brug som privat fællesvej. Bestemmelsen kan således anvendes på
såvel de egentlige færdselsarealer (kørebane, cykelsti, sti/fortov) som vejens rabatarealer.
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Hvis de vedligeholdelsesforpligtede ikke opfylder forpligtelsen efter § 13, bestemmer kommunen i
hvilket omfang og på hvilken måde den private fællesvej skal istandsættes for at være i god og
forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Det fremgår af § 15, stk. 1.
Kommunen kan bestemme, på hvilken måde en privat fællesvej fremtidig skal vedligeholdes for
at være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, jf. § 16, stk. 1.
Disse bestemmelser indebærer, at hvis kommunen ønsker at meddele påbud efter
privatvejslovens regler om, at en beplantning skal fjernes, studses, klippes mv., skal der være
truffet bestemmelser i en afgørelse truffet af kommunen efter §§ 15 og 16 om, hvordan
beplantningen skal holdes, altså hvilket fritrumsprofil vejen skal have for at være i god og
forsvarlig stand.
Påbudte arbejder eller udgifterne dertil skal fordeles efter aftaler eller andre privatretlige
bestemmelser, hvis sådanne findes. Hvis der ikke foreligger aftaler m.v. fordeler kommunen
arbejderne eller udgifterne mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen. Det siger
privatvejslovens § 18, stk. 1 og 2.
Der er intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse efter bestemmelserne i privatvejslovens §§
15 og 16 bestemmer, at der skal være et fritrumsprofil svarende til de generelle retningslinjer,
kommunen har udstukket for fritrumsprofil over vejene. Kommunens afgørelse skal dog hvile på
en vurdering af de konkrete forhold og de behov, som de vejberettigedes færdsel medfører.
Selvsåede planter (ukrudt) er reguleret i privatvejslovens § 23, hvilket betyder, at kommunen kun
kan give påbud om fjernelse af ukrudt på vejene, hvis der er truffet en afgørelse efter § 23 om
renholdelse af vejen, eller kommunen i forbindelse med en afgørelse efter § 16 om den fremtidige
vedligeholdelse har fastsat bestemmelser, der indebærer en løbende pligt til at fjerne ukrudtet.
Ved siden af privatvejslovens regler kan der være regler i hegnsloven5, som indebærer, at den på
hvis ejendom beplantningen står, har pligt til at vedligeholde beplantningen – uanset om
vedkommende benytter den private fællesvej.
Hvis du ønsker nærmere oplysning om rækkevidden af bestemmelserne i hegnsloven, skal vi
henvise dig til kommunens hegnsyn eller til NaturErhvervstyrelsen.
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Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, med senere ændringer. Loven administreres af Ministeriet for
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