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VEJAFVANDING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I BYZONE.
Vi henviser til ovennævnte sag og til jeres brev af 18. januar 2006. Heri har I klaget over, at
Kommunen 23. december 2005 har afvist at gribe ind over for Grundejerforeningens
nedgravning af to faskiner til afvanding af vejen.
I skriver (bl.a.), at





grundejerforeningen ikke har søgt kommunen om tilladelse til projektet før
nedgravningen
kommunen har oplyst, at den ikke kan garantere faskinernes dimensionering
faskinerne er placeret midt i vejens rabat, som bruges som fortov
kommunen ikke har taget hensyn til kravene i privatvejslovens1 § 57, stk. 1.

Vores afgørelse
Vi mener, at kommunens afgørelse er lovlig. Vi vil forklare hvorfor:
Baggrund
S Parken er en privat fællesvej, der ligger i (byzone). Vejen er derfor omfattet af reglerne i
privatvejslovens afsnit I, III og IV (om private fællesveje i byer og bymæssige områder).
Grundejerforeningen besluttede i efteråret 2005 at nedgrave to faskiner i vejen til afvanding af
vejen. Faskinerne blev nedgravet. Arbejdet blev udført af en entreprenør. Der blev ikke
forinden indhentet gravetilladelse eller godkendelse hos kommunen.
Grundejerforeningen har efterfølgende over for kommunen redegjort for projektet i
forlængelse af, at I har anmodet kommunen om at kræve faskinerne fjernet. Kommunen har i
brev af 23. december 2005 bl.a. meddelt, at den intet har at indvende mod projektet, og ikke
agter at foretage sig yderligere i sagen.
Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til
Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse efter privatvejsloven.
Men vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn (vurderinger) inden for lovens rammer.
Dette fremgår af privatvejslovens § 7, stk. 1.
Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen har fulgt privatvejslovens og
forvaltningslovens2 regler. Men vi kan ikke afgøre, om det er rimeligt eller hensigtsmæssigt,
at kommunen har vurderet, at en privat fællesvej er i god og forsvarlig stand, og at der derfor
ikke skal kræves udført arbejder, fx fjernelse af de nedgravede faskiner.
Privatvejslovens bestemmelser
1
2

Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999
Lov nr. 571 af 19. december 1985 (med senere ændringer).
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Det er ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, der skal holde vejen i god og
forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og omfang. Ejerne skal også sørge for, at vejen
er forsynet med forsvarligt afløb. Dette fremgår af privatvejslovens § 57, stk. 1.
Kommunen3 bestemmer, om og hvordan en privat fællesvej skal vedligeholdes og
istandsættes. Dette fremgår af privatvejslovens § 57, stk. 2.
Vores vurdering af kommunens afgørelse
Spørgsmålet, om en privat fællesvej konkret er i god og forsvarlig stand, eller der skal udføres
arbejder på vejen, for at dette er tilfældet, afhænger af kommunens vurdering, jf. ovennævnte
§ 57, stk. 2, jf. stk. 1.
Vi forstår Kommunens brev af 23. december 2005 sådan, at den vurderer, at S Parken med de
nedgravede faskiner er i god og forsvarlig stand i forhold til trafikken på vejen, og forsynet
med et forsvarligt afløb. Og den vil derfor ikke kræve faskinerne fjernet.
Det, mener vi, er en forvaltningsretlig afgørelse.
Vi mener ikke, at kommunen ved sin vurdering har varetaget usaglige hensyn. Og vi kan
derfor ikke tage stilling til vurderingen.
Kommunen burde i begrundelsen for afgørelsen til jer have henvist til privatvejslovens § 57,
stk. 2, jf. stk. 1, som de regler, afgørelsen er truffet efter, jf. forvaltningslovens §§ 22 og 24
om begrundelse.
Vi mener dog ikke, at denne fejl har haft nogen betydning for afgørelsens indhold. Den giver
os derfor ikke anledning til at tilsidesætte kommunens afgørelse som ugyldig.
Vi mener herefter, at kommunens afgørelse om ikke at kræve faskinerne fjernet er lovlig.
Privatvejsloven indeholder ikke bestemmelser, der gør, at private grundejere eller
grundejerforeninger skal indhente godkendelse hos kommunen, før de udfører et
istandsættelsesarbejde.
Privatvejslovens § 24 vedrører godkendelse af skitseprojekter i forbindelse med nye vejudlæg.
Den gælder ikke istandsættelsesprojekter for eksisterende veje.
Og der er ikke krav om, at der skal indhentes tilladelse til nedgravning af faskiner til
vejafvanding.
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Jf. privatvejslovens § 6
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Privatvejslovens § 50, stk. 1, om kommunens tilladelse til nedlægning af underjordiske
ledninger mv. omfatter ikke ledninger mv., der har et vejformål, fx ledninger og andet udstyr
til vejafvanding.
./.

Vi har gjort kommunen opmærksom på begrundelsesfejlen og dens forkerte opfattelse med
hensyn til krav om godkendelse og gravetilladelse. Se vedlagte brevkopi.

./.

Kopi af kommunens udtalelse af 11. december 2006 er vedlagt til jeres orientering.
Privatretlige forhold
Spørgsmålet, om grundejerforeningen i forhold til jer og andre medlemmer har haft ret til at
udføre det pågældende arbejde, afhænger af foreningens vedtægter. Det er aftaleretlige
(privatretlige) spørgsmål, som kun kan afgøres af domstolene.
Frist for anlæg af sagen ved domstolene
Såfremt I ønsker lovligheden af kommunens afgørelse prøvet ved domstolene, skal søgsmål
herom være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse. Dette fremgår af
privatvejslovens § 7, stk. 6, 2. punktum.

