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Vedr. klage over påbud om fjernelse af skilte opsat som reklame for V
Vejdirektoratets j.nr. 17/10733
Fredensborg Kommunes sagsnr. 17/16268
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 20. juli 2017. Du har klaget over Fredensborg Kommunes
påbud af 17. juli 2017 om fjernelse af skilte i J-gade og i krydset J-gade/C-vej.
Vi har den 25. oktober 2017 fremsendt udkast til afgørelse i sagen, hvortil der ikke er indkommet
bemærkninger. Denne endelige afgørelse svarer derfor til udkastet.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar
2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Vejdirektoratet opretholder Fredensborg Kommunes afgørelse af 17. juli 2017.
Vejdirektoratets kompetence
1
I medfør af vejlovens § 132, stk. 1, kan vi vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse
2
har fulgt vejloven, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler.
Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan
tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af, om der er behov for færdselsindskrænkninger eller til kommunens afvejning af forskellige lovlige hensyn. Vi kan
heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.

Kommunens afgørelse
1

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, lov nr.
658 af 8. juni 2016 og ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Fredensborg Kommune har den 17. juli 2017 påbudt dig at fjerne nogle skilte, som reklamerer for
din forretning V. Skiltene har du placeret uden kommunens tilladelse på færdselsarealet i J-gade
og i krydset J-gade/C-vej.
Kommunen begrunder påbuddet med, at skiltene er til gene for trafikken på vejen, og at der er
risiko for påkørsel.
Det oplyses i afgørelsen, at i tilfælde af, at skiltene ikke er fjernet inden den 20. juli 2017, vil de
blive fjernet af kommunen.
Påbuddet er udstedt i henhold til vejlovens § 80.
Klagen til Vejdirektoratet
Som vi forstår din klage, anfører du, at kommunen ved at meddele dig påbud ødelægger handlen i
Fredensborg.
Du gør ikke gældende, at kommunens afgørelse lider af retlige mangler.
Sagens oplysninger
Kommunens påbud vedrører alle skilte, som du har opsat som reklame for V i J-gade og i krydset
J-gade/C-vej.
J-gade og C-vej er kommuneveje, som administreres af Fredensborg Kommune som vejmyndighed, jf. vejlovens § 7.
Hvilke regler gælder?
Det kræver kommunens tilladelse at anbringe materiel, løsøregenstande og lignende varigt eller
midlertidigt på kommuneveje. Det følger af vejlovens § 80, stk. 1, nr. 1.
Bestemmelsen er udtryk for en anerkendelse af vejmyndighedens ejendomsret til vejarealet. Den
skal først og fremmest sikre, at vejarealet kan anvendes til trafikale og andre alment anerkendte
formål.
I forbindelse med en afgørelse efter vejlovens § 80, stk. 1, skal kommunen navnlig varetage vejtekniske og trafikale hensyn på den offentlige vej.
Bestemmelsen angiver ikke udtrykkeligt hvilke hensyn, der skal indgå i kommunens skøn. Bestemmelsen må ses som et udslag af kommunens almindelige rådighedsret over vejarealet, og
skal sikre, at vejarealer ikke uden særlig tilladelse anvendes til andet end vejformål.
Kommunen skal derfor ved sit skøn tage hensyn til arealets færdselsmæssige anvendelse, men
også til de andre funktioner som arealet almindeligvis anvendes til, eksempelvis salg af mad fra
stader.
Efter lovens § 81, stk. 1, kan kommunen udstede påbud om fjernelse af genstande m.v., hvis disse
er anbragt på vejarealet uden tilladelse efter § 80 og der ikke efterfølgende kan meddeles tilladel-
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se. Efter stk. 2 kan kommunen fjerne genstanden for den pågældendes regning, såfremt et påbud
efter stk. 1, ikke efterkommes.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det fremgår af kommunens afgørelse, at den har meddelt dig påbud om at fjerne de omhandlede
skilte, idet du har opsat dem på offentlig vej uden kommunens tilladelse, hvilket er et krav efter
vejlovens § 80, stk. 1.
Kommunen begrunder påbuddet med, at skiltene er til gene for trafikken på vejen, og at der er
risiko for påkørsel. Disse er lovlige hensyn at varetage i medfør af bestemmelsen.
Det ses således, at kommunen har foretaget en saglig vurdering af, om der efterfølgende ville kunne meddeles tilladelse inden påbuddet blev givet, jf. vejlovens § 81, stk. 1.
Kommunens afgørelse er lovlig.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i
klagesagen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf.
vejlovens § 132, stk. 5.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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