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Klage over Assens Kommunes påbud om beskæring af hæk
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 27. november 2017. Du har klaget over Assens
Kommunes afgørelse af 2. november 2017 om påbud om at klippe hækken på ejendommen
M-vej 17.
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
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven1, forvaltningsloven2 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
Det fremgår af Assens Kommunes afgørelse, at du skal klippe hækken ud mod den offentlige
vej ved M-vej 17, så den ikke rager ud over vejarealet.
Afgørelsen indeholder begrundelse, klagevejledning og en henvisning til den relevante bestemmelse i vejloven.
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Klagen til Vejdirektoratet
Du klager over Assens Kommunes påbud, da du mener, at hegnet er et fælleshegn, som
kommunen har pligt til at vedligeholde jf. vejlovens § 87, stk. 3. Du bemærker hertil, at kommunen har klippet hækken i den tid du har boet på ejendommen, hvilket er siden 2008.
Partshøringsbemærkninger
Du har ved mail af 8. januar 2018 indsendt bemærkninger til udkastet til afgørelse af sagen.
Vejdirektoratet fremhæver det væsentligste i bemærkningerne nedenfor.
Du anfører indledningsvist, at Vejdirektoratet bør afvise sagen, såfremt vi ikke har kompetencen til af afgøre den fuldt ud. Du spørger i den forbindelse, om kommunen skal vedligeholde
den del af hegnet, som står på vejarealet, når hegnet står i skel.
Du skriver, at hegnet, ifølge din nabo, er blevet klippet af kommunen siden 1960’erne.
Du anfører slutteligt, at såfremt kommunen har klippet din hæk uden din tilladelse, kan dette
rejse spørgsmål om erstatning.
Vejdirektoratet har inkorporeret svarene på dine bemærkninger i afsnittet ”Vejdirektoratets
vurdering og afgørelse”.
Sagens oplysninger
M-vej er en kommunevej, der administreres af Assens Kommune som vejmyndighed, jf. vejlovens § 7.
Assens Kommune har den 18. september 2017 sendt dig en anmodning om at klippe hækken.
Da hækken ikke er blevet klippet, sender de den 2. november 2017 et påbud til dig med frist til
den 16. november 2017 til at få klippet hækken – ellers vil kommunen gøre det på din regning.
Hvilke regler gælder?
Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved eller i offentligt vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det fremgår af vejlovens § 87, stk. 1. Ifølge stk. 2 kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre for ejers regning, hvis et påbud efter stk. 1 ikke er efterkommet.
Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder for hegn, jf. lov om hegn3. Hvis der er enighed om, at
hegnet er et fælleshegn eller fastslås dette ved et hegnssyn, afholder vejmyndigheden udgifterne til arbejdet.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
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Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015. Loven administreres af Miljø- og Fødevareministeriet,
Landbrugsstyrelsen.
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Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til, hvorvidt hækken er eget hegn eller fælleshegn – dette
må afgøres ved et hegnssyn, hvis parterne ikke er enige.
Da afgørelsen er truffet efter bestemmelserne i vejloven har Vejdirektoratet kompetence til at
afgøre sagens retlige spørgsmål indenfor rammerne af Vejdirektoratets ressortområde.
Bestemmelsen i § 87 betyder, at vejmyndigheden kan pålægge ejeren af en tilgrænsende
ejendom at beskære, studse, opstamme eller fjerne beplantning ved, på, i eller over vejarealet
langs med ejendommen, uanset om hegnet er et ”eget hegn” eller et ”fælleshegn” jf. definitionerne i § 1 i hegnsloven. Ved uenighed om hegnets status, må det afgøres efterfølgende,
hvem der endeligt skal afholde udgiften.
Bestemmelsen i § 87 omfatter beplantning, der står på naboejendommen eller i vejarealet,
hvor den udgør et hegn, hæk eller beplantningsbælte, som adskiller naboejendommen og
vejarealet. Det er altså ikke afgørende om hegnet er på dit eller kommunens areal, men nærmere hvis hegn det er.
Assens Kommune meddeler til Vejdirektoratet, at såfremt kommunen har beskåret hegnet
hækken tidligere, så har dette været en fejl (og dermed et gode). Vejdirektoratet mener ikke,
at kommunens beskæring af hækken kan forstås som udtryk for, at kommunen har accepteret
hegnet som et fælleshegn, som kommunen skal bære udgiften for.
Såfremt beskæringen giver anledning til et erstatningskrav mod kommunen, så er dette et
privatretligt spørgsmål, der ved uenighed mellem parterne må afgøres af domstolene.
Assens Kommune kan med hjemmel i vejloven kræve hækken klippet og Vejdirektoratet opretholder således Assens Kommunes afgørelse i sagen.
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.
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