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Klage over skilt og lysmast placeret på vejareal
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 31. oktober 2017. Du har klaget over, at Aalborg Kommune har anbragt en lysmast og et vejskilt i den private fællesvej S-vej.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse men derimod har
udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed.
Klagen til Vejdirektoratet
Du skriver, at Aalborg Kommune har anbragt vejskilt og lysmast i den private fællesvej S-vej, så
tæt på den offentlige vej, at der ikke er plads til, at lastbiler med anhænger kan dreje ned af S-vej.
Placeringen betyder, at lastbiler med anhænger ikke kan dreje om hjørnet, og du kan derfor ikke få
leverancer til din ejendom S-vej 5. Du har vedlagt måleblad fra 2010 udarbejdet på foranledning af
en tidligere ejer af naboejendommen.
Sagens oplysninger
Der er udlagt privat fællesvej på matr.nr. h, der tjener som vejadgang for S-vej nr. 2,3 og 5 (landzone). Kommunen oplyser, at vejens bredde er ca. 3 m med en 6,5 m bred tilslutning til den offentlige vej G-vej. Vejudlægget er ca. 7,5 m bredt. Skilt og lystmast er placeret på hjørnet af G-vej og
S-vej. Måleblad for 2010 viser, at der er plantet hæk i vejudlægget, hvilket bekræftes af luftfotos.
Aalborg Kommune anerkender, at målebladet viser den korrekte skellinje. Ved besigtigelse på stedet har kommunen ikke kunnet finde synlige skelpæle.
Aalborg Kommune oplyser, at vejskilt og lystmast er placeret i det offentlige vejareal G-vej. Kommunen oplyser, at de har vurderet, at tilslutningen til G-vej er tilstrækkelig bred i forhold til den trafik, der må forventes til beboelsesejendomme på en privat fællesvej på landet, herunder beboer- og
renovationskørsel. På den baggrund vil kommunen ikke ændre placering af skilt og lysmast. Kommunen har oplyst dig om, at placeringen kan ændres, hvis du afholder omkostningerne dertil.
Kommunen mener ikke, der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse men om faktisk forvaltningsvirksomhed.
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Hvilke regler gælder?
For at vi kan behandle din klage, er det en forudsætning, at der er tale om en forvaltningsretlig
afgørelse truffet efter vejlovens bestemmelser. Det vil sige en beslutning, hvor kommunen ensidigt
og med bindende virkning for en bestemt person eller en afgrænset kreds af personer fastsætter,
hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.
Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder beslutninger i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.
Faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter udførelsen af de praktiske opgaver, kommunen skal varetage. Eksempler herpå er pasning og vedligeholdelse af kommunens veje med udstyr, herunder
træer, skilte, grøfter, lysmaster mv.
Vejudlæg
Et vejudlæg er en reservation af et bestemt areal til fremtidig anvendelse som privat fællesvej. Det
1
står i privatvejslovens § 10, nr. 7. Der er ikke krav om, at der anlægges vej i hele udlæggets bredde.
Genstande placeret i offentligt vejareal
Kommunen skal holde sine veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Det er kom2
munen, der bestemmer, om der skal udføres arbejder og i givet fald hvilke. Det følger af vejlovens
§ 8. Det er kommunen, der vurderer, hvordan en kommunevej skal indrettes.
Som udgangspunkt placerer kommunen vejskilte, lystmaster m.m. inden for vejarealet til offentlige
veje.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vejdirektoratet kan konstatere, at der er uenighed om, hvorvidt lysmast og vejskilt er placeret i offentligt vejareal eller i den private fællesvej på matr. nr. h. Uenighed mellem parterne om skellets
placering mellem privat ejendom og en offentlig vej er et privatretligt spørgsmål, der afgøres på
samme måde, som havde der været tale om to private grundejere. Kan parterne ikke blive enige,
må spørgsmålet løses ved en skelforretning og i sidste ende afgøres af domstolene.
Med udgangspunkt i fremsendte kort, måleblad og kommunens oplysninger, må Vejdirektoratet
samlet lægge til grund, at lysmast og vejskilt er placeret i det offentlige vejareal ud for den private
fællesvej og tæt på skellet til matr. nr. h.
Det er som nævnt kommunen, der vurderer, hvordan en kommunevej skal indrettes. Det gælder
også spørgsmålet om placering af lystmast og vejskilt, så de mest hensigtsmæssigt belyser vejen
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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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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.

2

og vejleder trafikanterne. Placering af lystmast og skilt på hjørnet af G-vej og S-vejen er en beslutning om vejens drift og dermed faktisk forvaltningsvirksomhed. Vi kan derfor ikke tage stilling til din
klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse men derimod har udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed
Hvis en kommende skelforretning skulle vise, at vejskilt og lystmast er placeret i den private fællesvej, kan kommunen på egen hånd eller på anmodning af en vejberettiget tage stilling til, om den
private fællesvej er i god og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang. Det står i privatvejslovens § 14.
Hvis kommunen finder, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang på grund af placeringen af lysmast og vejskilt i den private fællesvej, kan kommunen bestemme, at vejen skal vedligeholdes. Kommunen fordeler så udgifterne til vedligeholdelsen efter de
vejberettigedes brug af vejen. Det fremgår af privatvejslovens § 15.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Aalborg Kommune.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling 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.
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