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Afgørelse af klage over kvaliteten af retablering af privat fællesvej efter gravearbejde
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 10. september 2017. Du har som formand for Grundejerforening klaget over Svendborg Kommunes brev af 16. august 2017, hvori kommunen har refereret
parternes fælles gennemgang af den private fællesvej foretaget den 15. august 2017, og de aftaler
parterne da har indgået om afsluttende asfaltarbejder m.v. som en del af retableringen efter endt
gravearbejde.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar
2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Vejdirektoratet afviser klagen, da vi ikke kan tage stilling til kommunens vejtekniske vurdering af, at
der er korrekt retableret efter et gravearbejde.
Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen, ledningsejer eller entreprenør har et erstatningsansvar for det arbejde, der er udført på vejen. Dette er et privatretligt spørgsmål, som ved uenighed
mellem parterne må løses ved domstolene.
Klagen til Vejdirektoratet
Grundejerforeningen er ikke tilfreds med de arbejder, som kommunen på baggrund af eftersynet
den 15. august har pålagt Svendborg Fjernvarme at udbedre som ledningsejer og bygherre.
Grundejerforeningen mener, at vejen fortsat vil være undermineret flere steder og har skrabe- og
trykmærker samt oliepletter som følge af gravearbejdet. Vejen er derfor ikke retableret, som den
skal i henhold til kommunens ”Regelsæt for udførelse af ledningsarbejde og andre arbejder i offentlige og private fællesveje i Svendborg Kommune”.
Sagens oplysninger
Kommunen har meddelt Svendborg Fjernvarme tilladelse til i perioden 29. marts 2016 til 5. august
2016 at grave i den private fællesvej Hostrupsvænge i forbindelse med arbejde på en fjernvarmeledning. Tilladelsen er meddelt i henhold til ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje”.
Efterfølgende har der 25. august 2016 været foretaget eftersyn af det retablerede gravearbejde og
ca. 1 år senere den 15. august 2017 et afsluttende eftersyn, som førte til, at kommunen ved brev af
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16. august 2017 har krævet de sidste mangler ved retableringen af vejen udbedret. Grundejerforeningen er dog ikke tilfreds med kommunens krav til Svendborg Fjernvarme til afsluttende udbedring som resultat af mødet den 15. august 2017.
Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til
Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlov1
2
givningen , her privatvejsloven . Men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger (skøn)
inden for lovens rammer. Det følger af privatvejslovens § 87, stk. 2.
Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt vej3
lovgivningen, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig, herunder om et gravearbejde er
retableret tilstrækkeligt i henhold til vilkårene i en gravetilladelse.
Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen eller andre, herunder ledningsejere, har et erstatningsansvar for arbejde udført på vejen.
Reglerne om gravearbejder på privat fællesvej i by
Det kræver kommunalbestyrelsens tilladelse at grave på og ved private fællesveje. Det fremgår af
privatvejslovens § 67.
Det kræver kommunalbestyrelsens tilladelse at nedlægge eller omlægge underjordiske ledninger
med tilbehør i private fællesveje i byer og bymæssige områder. Det fremgår af privatvejslovens §
68, stk. 1, nr. 1.
Det fremgår af § 68, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal betinge en tilladelse til ledningsarbejde af,
at ledningsejeren
1) yder grundejerne erstatning for eventuel skade ved ledningsanlæggets anbringelse eller tilstedeværelse samt ved eftersyn og istandsættelse af dette,
2) retablerer vejareal og arbejdsareal efter endt arbejde og
3) skriftligt underretter kommunen om, at retableringsarbejderne er gennemført.
Grundejerne kan ikke modsætte sig udførelsen af arbejder som kommunalbestyrelsen har tilladt
efter stk. 1. Det fremgår af lovens § 68, stk. 4.
Efter Vejdirektoratets opfattelse vil vejens ejere som udgangspunkt være parter i en sådan sag, og
skal partshøres, inden der træffes afgørelse om gravetilladelse.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det er kommunen, der vurderer, om en ledningsejer har retableret vejen efter endt gravearbejde.
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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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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Vi har forstået sagen således, at kommunen ud fra en vejteknisk vurdering har skønnet, at vejen,
når de i brev af 16. august 2017 krævede udbedringer er sket, vil være forsvarligt og korrekt retableret efter færdiggørelsen af gravearbejdet.
Dette skøn kan vi ikke tage stilling til.
Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi som klagemyndighed derfor ikke har kompetence til at vurdere
de faktiske forhold på vejen, herunder om ledningsejeren har retableret vejen, så den er i samme
stand som inden gravearbejdet.
Vi kan dog konstatere, at kommunen som den kompetente myndighed har vurderet, at en tilstrækkelig retablering har fundet sted, når de senest krævede udbedringer er udført, jf. privatvejslovens
§ 68, stk. 2, nr. 2.
Vi har ikke grund til at tro, at kommunen har varetaget usaglige hensyn i forbindelse med sin vurdering af disse forhold.
Hvis grundejerforeningen mener, at kommunens vurdering af, at der er retableret til samme stand
som før gravearbejdet, er forkert, og at det kan påføre grundejerne et tab, kan grundejerforeningen
rette henvendelse til kommunen vedrørende spørgsmålet om erstatning.
Vi kan ikke tage stilling til, om kommunen har et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige
erstatningsregler for tab som følge af kommunens pligt til at kræve vejen retableret, da det er et
privatretligt spørgsmål. I tilfælde af uenighed mellem sagens parter må sagen afgøres ved domstolene.
Vi kan heller ikke tage stilling til, om Svendborg Fjernvarme som ledningsejer eller entreprenøren
som den, der har gravet i vejen, har et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af gravearbejdet, da også dette er et privatretligt spørgsmål. I tilfælde af
uenighed mellem sagens parter må sagen afgøres ved domstolene.
Vi henleder dog grundejerforeningens opmærksomhed på, at det fremgår af kommunens brev af
16. august 2017, at der er 2 års garanti på retableringsarbejdet, hvilket er normalt for arbejder omfattet af ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje”.
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.
privatvejslovens § 88a.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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