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Administrative udgifter til samlet arbejde på privat fællesvej i by
Gribskov Kommune har ved e-mail af 23. august 2017 bedt Vejdirektoratet oplyse, hvad der kan
medregnes til kommunens dokumenterede administrative udgifter i forbindelse med en afgørelse
om vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder, når arbejderne udføres
som samlede arbejder.
I har nærmere spurgt, om I kan medregne kommunens anvendte tid til
 at indkalde og afholde vejsyn,
 at udarbejde partsfordeling,
 at indhente tilbud på arbejdet,
 at føre tilsyn med arbejdets udførelse,
 at opkræve betaling for det udførte arbejde.
 at sagsbehandle en eventuel klagesag.
Vejdirektoratets kompetence
Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet både afgiver generelle udtalelser om fortolk1
ningen af vejlovgivningens bestemmelser og afgør konkrete klager over kommunernes afgørelser
efter disse bestemmelser.
Vi kan 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.
Reglerne om fordeling af udgifter til samlede arbejder
Kommunalbestyrelsen fordeler udgifter til et samlet arbejde mellem ejerne af de ejendomme, som
grænser til vejen og har vejret, medmindre der foreligger privatretlige aftaler, vedtægter eller lig2
nende mellem grundejerne. Det fremgår af privatvejslovens § 49, stk. 1. Til sagens udgifter indgår
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Vejloven og privatvejsloven
Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr.
175 af 21. februar 2017.
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både dokumenterede vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrative udgifter for kommunen. Det fremgår af § 49, stk. 2.
Vores udtalelse
Efter Vejdirektoratets opfattelse er alle ovennævnte opgaver – undtagen sagsbehandling i forbindelse med en eventuel klagesag – en del af kommunens administrative opgaver i forbindelse med
behandling af en sag om vedligeholdelse af en privat fællesvej i by og bymæssigt område, når
arbejdet udføres som et samlet arbejde. For så vidt at kommunen kan dokumentere den anvendte
tid på disse opgaver, vil de kommunale medarbejderes lønudgifter kunne medregnes som en del af
sagens udgifter, der fordeles blandt de forpligtede grundejere. Kommunen kan også medregne
dokumenterede udgifter til eksterne konsulenter.
Vejdirektoratet mener dog, at udgifter til behandling af eventuel klage over kommunens afgørelse
ikke kan medtages som en del af sagens udgifter uden særskilt og udtrykkelig lovhjemmel. En
eventuel klagesag kan således ikke anses for omfattet af ordlyden ”Til sagens udgifter…” i privatvejslovens § 49, stk. 2.
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at med henblik på at reducere udgifterne til administration skal
vejmyndigheden give grundejerne en rimelig frist til at gennemføre de påbudte vejarbejder. Det
fremgår af privatvejslovens § 55, stk. 1, 1. pkt.
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