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Afvisning af klage over konstatering af ansvar for vedligeholdelse af underløb under T-vej.
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 1. december 2017. Du har klaget over Langeland Kommunes brev af 21. november 2017 om karakteren af underløbet under den private fællesvej T-vej.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Langeland Kommune ikke har truffet afgørelse efter vejlov1
givningen .
Langeland Kommunes konstatering af, at ansvaret for vedligeholdelse af underløbet hører under
vejlovgivningen, er ikke en forvaltningsretlig afgørelse. At kommunen har angivet en klagevejledning i sit brev af 22. november 2017 ændrer ikke på denne vurdering.
Klagen til Vejdirektoratet
Grundejerforening har klaget over, at Langeland Kommune har truffet afgørelse om, at underløbet
under T-vej er af vejteknisk karakter. Du skriver, at kommunen tidligere har givet jer medhold i, at I
ikke er pligtige til at medvirke til vedligeholdelse af underføringen.
Sagens oplysninger
T-vej er en privat fællesvej anlagt for foden af en hatbakke på matr. nr. k (sommerhusområde). Der
skal ske reparation af sammenbrudt underløb under vejen. Langeland Kommune har trukket tidligere afgørelse efter vandløbsloven tilbage. På baggrund af et syn- og skøn på vejen i 1976 vurderer
kommunen, at underløbet udelukkende er etableret med henblik på at sikre vejen. Anlægget er
dermed af vejteknisk karakter og omfattet af vejlovgivningen.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejlovgivningen. Det fremgår af
2
§ 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser .
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Vejloven og privatvejsloven
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Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1636 af 15. december 2016.
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Vi kan ikke behandle en klage i en sag, hvor der ikke er truffet en forvaltningsretlig afgørelse efter
vejlovgivningen.
Når Langeland Kommune har truffet en endelig afgørelse om vedligeholdelse og fordelingen af
udgifterne efter privatvejsloven, kan I klage over den. En eventuel klage over Langeland Kommunes endelige afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger efter, at den er meddelt.
I forbindelse med en eventuel klage vil I kunne fremsætte jeres synspunkter igen.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vejdirektoratet kan alene tage stilling til afgørelser. Afgørelser er i den forstand at forstå som retsakter (forvaltningsakter) dvs. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i
et foreliggende tilfælde. F.eks. vil et påbud om vedligeholdelse af en privat fællesvej efter privatvejslovens § 44 være en afgørelse. Kommunens konstatering af, at privatvejslovens regler finder
anvendelse på vedligeholdelse af en privat fællesvej, er derimod ikke en forvaltningsretlig afgørelse
og skal derfor ikke være ledsaget af en klagevejledning.
Kommunen har på baggrund af et syn og skøn fra 1976 vurderet, at underløbet udelukkende er
etableret af vejtekniske hensyn og derfor omfattet af vejlovgivningen. Kommunens brev af 21. november 2017 er efter Vejdirektoratets vurdering alene en konstatering af, at spørgsmålet om ansvaret for underløbets vedligeholdelse hører under vejlovgivningen. Vi kan derfor ikke tage stilling
til jeres klage, da Langeland Kommunes ikke har truffet en endelig forvaltningsretlig afgørelse.
At Langeland Kommune selv i brevet betegner det som en afgørelse og har givet en klagevejledning ændrer ikke på denne vurdering.
Vedligeholdelse af privat fællesvej
3
Privatvejsloven finder anvendelse på private fællesveje, der er udlagt og taget i brug som privat
fællesvej. Ifølge privatvejslovens § 1 skal loven medvirke til at sikre, at private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, og at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.
Vi kan konstatere, at Langeland Kommune i sit brev henviser til fordeling af udgifter mellem de
vejberettigede ”efter deres brug af vejen”. Det fremgår af privatvejslovens § 3, at lovens kap. 9
finder anvendelse på vedligeholdelse af private fællesveje i byzone eller i sommerhusområde,
hvorfor fordeling skal ske efter reglerne i dette kapitel.
Ifølge privatvejslovens § 44 har ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej i by og bymæssigt område pligt til at sørge for, at den private fællesvej er i god og forsvarlig stand i forhold til
færdslens art og omfang, herunder at holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Hvis et underløb
eller en grøft er anlagt med det formål at lede vand væk fra en privat fællesvej, og dermed er anlagt
af hensyn til færdslen på vejen eller af vejtekniske hensyn, er det en del af vejens udstyr og vil
være omfattet af privatvejslovens bestemmelser om vedligeholdelse af 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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Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til vores afgørelse, 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.
Afgørelsen er også sendt til Langeland Kommune.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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