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Afgørelse
Klage over Assens Kommunes påbud af 13. september 2017 om klipning af hæk.
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. september 2017. Du har på vegne af N og C klaget
over Assens Kommunes afgørelse af 13. september 2017 om klipning af hækken mod den offentlige sti på H-vej 2.
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 Assens Kommunes afgørelse.
Vejdirektoratets kompetence
1
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven , forvaltningslo2
ven 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
Assens Kommune har givet påbud om klipning af hækken på ejendommen H-vej 2, ud mod den
offentlige sti nord for ejendommen senest den 17. september, så den ikke rager ud over skel. Påbuddet er givet med hjemmel i § 87, stk. 1, i lov om offentlige veje. Kommunen vil udføre arbejdet
for ejers regning, hvis hækken ikke er klippet inden fristen, jf. § 87, stk. 2. Det er nødvendigt at
klippen hækken for at kunne benytte stien, og entreprenøren kan komme frem til reparation af broen over H Å.
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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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SE 60729018
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Klagen til Vejdirektoratet
Du har på vegne af N og C klaget over påbuddet om klipning af en hæk mod offentlig sti på dine
klienters ejendom. Du skriver, at hækken befinder sig i skel mellem den offentlige sti og dine klienters ejendom. Du er af den opfattelse, at Assens Kommune har sørget for at klippe hækken, og der
således hidtil har været enighed om, at hækken er et fælleshegn, hvorfor kommunen skal afholde
udgifterne til klipning af hækken. Dine klienter finder ikke, at hækken rager ud over skel, da den
netop befinder sig i skel.
Sagens oplysninger
Den offentlige sti udskilt som litra 7000g løber langs matr. nr. 5a, der er ejet af N og C. Hækken
fremstår som et levende hegn med beplantning af høje buske og træer.
Der er på stien placeret et skilt med knallertkørsel forbudt. Assens Kommune oplyser, at skiltet er
placeret på det udskilte stiareal. Det fremgår af det fremsendte billede, at beplantningen dels befinder sig på, dels går ind over stiarealet.
I forbindelse med reparation af broen over H Å, der ligger i direkte forbindelse med stien, vurderede
Assens Kommune, at det var nødvendigt at klippe hækken ind for at kunne benytte stien. Efter
Assens Kommunes første anmodning om at klippe hækken til ejere af ejendommen, har der været
en dialog mellem parterne ang. klipning af hækken, før påbuddet blev givet.
Assens Kommunen afviser, at der er tale om et fælleshegn, men kan ikke afvise at have klippet
hækken for år tilbage. Kommune oplyser, at hækken har bredt sig ind på stiens areal og skal klippes tilbage, så stien kan benyttes uhindret.
Hvilke regler gælder?
Vejloven finder anvendelse på offentlige stier, jf. § 2.
Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt,
kræve træer og anden beplantning på, over, ved eller i vejarealet fjernet, nedskåret, opstammet
eller studset. Det fremgår af vejlovens § 87, stk. 1. Ifølge § 87, stk. 2, kan vejmyndigheden lade
arbejdet udføre for ejers regning, hvis et påbud efter stk. 1 ikke er efterkommet.
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Ovenstående gælder ligeledes for hegn, jf. hegnsloven . Vejmyndigheden kan således pålægge
ejer af en tilgrænsende ejendom at beskære, studse eller fjerne beplantning på, i eller over vejarealet langs ejendommen uanset, om hegnet er et eget hegn eller et fælleshegn.
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Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2017 om hegn.

2

Hvis der er enighed om, at hegnet er et fælleshegn, eller dette fastlås ved et hegnssyn, afholder
vejmyndigheden udgifterne til arbejdet, hvilket fremgår af § 87, stk. 3. Kun hvor der er enighed om,
at hegnet er et fælleshegn, eller dette er fastslået af et hegnssyn, påhviler vedligeholdelsesforpligtelsen vejmyndigheden.
Ifølge § 1 i hegnsloven er et fælleshegn et hegn, der rejses således, at der til hegnet afgives jord
fra begge de tilstødende ejendomme. Egne hegn, er hegn, der rejses på egen grund langs ejendommens skel.
Det fremgår af hegnslovens § 11, at et hegn langs vej eller sti, der er åben for almindelig færdsel,
skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen.

Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
På baggrund af det oplyste kan Vejdirektoratet konstatere, at der er beplantning, som tydeligvis
vokser ind på og hænger ud over det offentlige stiareal. Det må derfor anses for nødvendigt, at
beplantningen beskæres, så den ikke er til gene for færdslen på stien, herunder i forbindelse med
reparation af broen. Assens Kommune kan derfor lovligt pålægge dine klienter at klippe og fjerne
beplantningen på, i eller over stiarealet langs ejendommen matr. nr. 5a uanset, om hegnet er et
eget hegn eller et fælleshegn.
Vejdirektoratet kan konstatere, at der ikke er enighed mellem parterne om, hvorvidt hegnet er et
fælleshegn. I mangel af enighed mellem parterne, må spørgsmålet om hegnets status i sidste ende
afgøres af domstolene herunder spørgsmålet om, hvem der endeligt skal afholde udgiften til beskæring af beplantningen langs matr. nr. 5a ud mod den offentlige sti. Det fremgår af vejlovens §
87, stk. 3.
For generelle spørgsmål om hegnsloven må vi henvise til Landbrugsstyrelsen.
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.
Venlig hilsen
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