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Afvisning af klage
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 29. august 2017. Du klager over, at Fredericia Kommune
har opsat et uautoriseret ulovligt skilt om camping forbudt på en parkeringsplads, som ejes af
kommunen.
Afgørelse
Kommunen har ikke truffet afgørelse i sagen. Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage.
Den nærmere begrundelse fremgår af det følgende.
Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til
Indledningsvis vil vi oplyse, at Vejdirektoratet både afgiver generelle udtalelser om fortolkningen af
vejlovgivningens bestemmelser og afgør konkrete klager over afgørelser truffet af kommunerne
efter disse bestemmelser.
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Når vi tager stilling til en klage over en afgørelse truffet efter vejlovgivningen , fx vejlovens
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bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, jf. vejlovens § 132, 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,
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herunder bestemmelser i forvaltningsloven , i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik.

1

Vejloven og privatvejsloven
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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
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Vejlovgivningens bestemmelser
En offentlig vej defineres som veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og
som administreres af stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og
kommuneveje. Det fremgår af vejlovens § 3, nr. 2.
En privat fællesvej defineres som en vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som
fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på,
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når ejendommene ikke har samme ejer. Det fremgår af privatvejlovens § 10, nr. 3.
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Reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Der må på offentlige veje kun anvendes autoriseret afmærkning, det vil sige den afmærkning, der
er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning, eller som er godkendt af Vejdirektoratet.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 3.
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Færdselsloven
Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med autoriseret.
Det fremgår af færdselslovens § 99, stk. 2.
Genstande af den i stk. 2 nævnte art, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges fjernet, hvis de
har lighed med autoriseret afmærkning, eller de i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe
for færdslen. Det fremgår af færdselslovens § 99, stk. 3.
Den konkrete sag
Fredericia Kommune oplyser i e-mail af 10. august 2017, at parkeringspladsen, hvor skiltet er opsat, er en privat parkeringsplads, som er ejet af Fredericia Kommune. Den er beliggende ved Nederhøllsvej og Bøgeskov strand, matr. nr. 4g Egeskov Fredericia Jorder, og kommunen oplyser, at
parkeringspladsen hverken er offentlig vej eller privat fællesvej. Der er ikke registreret vejareal på
matriklen, og matriklen er ikke udskilt som offentlig vej.
Ifølge Den Centrale Vej- og stifortegnelse (CVF), er parkeringspladsen ligeledes ikke optaget som
hverken offentlig vej eller privat fællesvej (udskrift vedlægges).
Der er således tale om privat vej eller et privat vejareal.
Da der ikke er tale om en offentlig vej (kommunevej), finder reglerne i afmærkningsbekendtgørelsen ikke ubetinget anvendelse. Der er dermed ikke krav om, at der skal anvendes autoriseret afmærkning, jf. anvendelsesbekendtgørelsen § 1, stk. 3.
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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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BEK nr. 1194 af 21. september 2016.
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Lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017 om færdselsloven, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017
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Parkeringspladsen, hvor skiltet er opsat, er kommunens private ejendom, og administreres ikke
som vejareal. Der er således ikke krav om opsætning af autoriseret afmærkning. Vi kan ikke tage
stilling til afmærkningen.
Hvis politiet vurderer, at det uautoriserede skilt kan virke vildledende eller være til ulempe for
færdslen, kan politiet forlange skiltet fjernet, jf. færdselslovens § 99, stk. 3.
Konklusion
Kommunen har ikke truffet afgørelse i sagen – hverken efter vejlovgivningen eller efter reglerne i
bekendtgørelsen om vejafmærkning. Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage.
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