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Afgørelse
Klage over fjernelse af belysning, S-vangen
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 23. juni 2017 på vegne af Grundejerforeningen. Du har
klaget over Randers Kommunes beslutning om at fjerne belysningen på grundejerforeningens stier.
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.
Randers Kommunes beslutning om at fjerne belysningen på Grundejerforeningens stier er ikke en
forvaltningsretlig afgørelse, der kan klages over. Der er tale om et privatretligt spørgsmål, der i
sidste ende må afklares ved domstolene, hvis parterne er uenige.
Vejdirektoratet afviser derfor at behandle klagen.
Vejdirektoratets kompetence
1
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt privatvejslovens , forvalt2
ningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler.
Vi kan ikke tage stilling til skønnet inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan tage stilling
til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af at opretholde belysning på
en privat fællesti af hensyn til færdslen. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Vi kan desuden ikke tage stilling til privatretlige spørgsmål, herunder forståelsen af deklarationer og
aftaler om driften af vejbelysningen på private arealer. Det er i sidste ende kun domstolene, der
kan tage stilling til privatretlige spørgsmål, hvis parterne er uenige.
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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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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Kommunens afgørelse og klagen til Vejdirektoratet
Randers Kommune har i brev af 14. juni 2017 skrevet til grundejerforeningen, at de har vurderet
belysningen på S-vangen. Randers Kommune mener at have været berettiget til at fjerne pullerter
(lamper) på private områder ud fra en konkret fortolkning af den tinglyste deklaration sammenholdt
med kommunens belysningsplan. Kommunen har fortolket deklarationen således, at drift og vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som gør sig gældende på generel
basis i Randers Kommune. Kommunen varetager fortsat belysningsanlæg i overensstemmelse
med deklarationen.
Grundejerforeningen finder, at de stier, hvor belysningen er fjernet, er en del af et større stisystem,
hvor man skal kunne færdes trygt og sikkert på alle årstider, og at det nu er mørkt på deres del af
stisystemet.
Sagens oplysninger
Der blev i forbindelse med udstykningen af S-vangen i 1983 tinglyst en deklaration om grundejerforening, veje, stier, fællesarealer, vedligeholdelse m.m. Af deklarations § 7, stk. 1 fremgår det, at
belysning af veje, pladser og stier etableres ved byggemodning i samarbejde med de kommunale
værker og bekostes alene af udstykker. Drift og vedligeholdelse overgår efter etablering til Randers
Kommune. Deklarationen er underskrevet af Randers Kommune som ejer af matr.nr 527a Randers
Markjorder.
Kommunen har besluttet at udskifte alle gadelamper til LED lyskilder for at overholde ECO-design
direktivet. Efter en vurdering af belysningen på S-vangen, har Randers Kommune fjernet belysningen på stier, hvor den har skønnet, at belysning ikke var påkrævet. Det er kommunens praksis at
foretage en vurdering efter privatvejslovens regler i hvert enkelt tilfælde.
Det er Randers Kommunes vurdering, at ejerskabet af belysningen fulgte med i forbindelse med
overdragelsen af driften i 1983. Kommunen mener ikke, at der med ændringerne i belysningen er
truffet en forvaltningsretlig afgørelse.
Hvilke regler gælder?
Kommunen kan bestemme, at private fællestier skal holdes belyst, hvis kommunen vurderer, at
dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene offentlige
hensyn. Det fremgår af privatvejslovens § 59, stk.1. Ifølge stk. 2 fordeles udgifter til anlæg, forbedring og drift for de vedligeholdelsesforpligtigedes regning. Kræver kommunen forbedringer i vejbelysningen af hensyn til den almene færdsel på vejen, skal kommunen afholde anlægsudgifterne og
en tilsvarende andel af driftsudgifterne. Kommen kan bestemme, at kommunen afholder udgifter til
anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor. Det fremgår
af § 59, stk. 5 og 6.
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Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Randers Kommunes beslutning om at fjerne belysningen på grundejerforeningens stier er ikke en
forvaltningsretlig afgørelse.
Deklarationen fra 1983 må ses som udtryk for, at der er indgået en privat retlig aftale om, at kommunen skal overtage drift og vedligeholdelse af belysningen på stierne i S-vangen. Fortolkning af
deklarationen herunder Randers Kommunes forpligtelser i henhold til samme, er et privatretligt
spørgsmål, som i sidste ende må afklares ved domstolene.
Vejdirektoratet kan derfor ikke behandle klagen.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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