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Klage over Viborg Kommunens oplysning af myndighedsområde.
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 7. januar 2018. Du har klaget over Viborg Kommunes
stillingtagen til kommunens myndighedsområde for en privat fællesvej.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Viborg Kommune ikke har truffet en endelig forvaltningsretlig afgørelse efter vejlovgivningen men oplyst dig om kommunens kompetence.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har klaget over kommunens oplysning om, at det ikke hører under kommunens myndighedsområde at tage stilling til, om skellet til din ejendom er overskredet i forbindelse med etablering af en
privat fællesvej. Du har spurgt, om dette er korrekt.
Sagens oplysninger
I forbindelse med udstykning af to byggegrunde fra matr. nr. pq er der anlagt en privat fællesvej på
matr.nr. axn til betjening de to nye ejendomme. Viborg Kommune har før vejens anlæggelse oplyst
til dig, at der skal laves en støttemur mod din ejendom, hvis køber vælger at hæve vejen over terræn. Du skriver, at byggefirmaet (køber) har anlagt vejen på en sådan måde, at der ligger muldjord
ca. 30-50 cm ind over skellet til din ejendom. Kommunen har oplyst dig om, at det ved godkendelsen af vejprojektet i forbindelse med byggesagen blev vurderet, at der var mulighed for etablering
af vejen i terræn.
Hvilke regler gælder?
1
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter privatvejsloven . Det fremgår af
2
§ 6, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser .

1

Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.

2

Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet.
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Vi kan ikke behandle en klage i en sag, hvori der ikke er truffet en endelig afgørelse efter privatvejsloven.
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 en godkendelse af et vejudlæg efter privatvejslovens § 27 være
en forvaltningsretlig afgørelse, der kan påklages til Vejdirektoratet, hvis man er part i sagen.
3

Vejloven og forvaltningsloven indeholder ikke regler om, hvem der er klageberettigede. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse for Vejdirektoratet, skal derfor foretages ud fra de
almindelige forvaltningsretlige regler. Heraf følger, at den pågældende skal have en væsentlig og
individuel interesse i sagens udfald.
Viborg Kommunes oplysning om, at den ikke kan tage stilling til det forhold, at skellet til din ejendom er overskredet i forbindelse med etablering af den private fællesvej, er ikke en forvaltningsretlig afgørelse, som kan påklages til Vejdirektoratet.
Det er et privatretligt spørgsmål mellem byggefirmaet og dig, om skellet er overskredet. Er der
desuden tvivl om skellets placering, skal dette i første omgang afgøres ved en skelforretning. I
sidste ende kan kun domstolene tage stilling til spørgsmålet.
Vejdirektoratet kan oplyse, at det hører under Viborg Kommunes kompetence at tage stilling til, om
en privat fællesvej er etableret i henhold til den tilladelse og de vilkår, der er givet. Hvis en tilladelse
efter privatvejsloven ikke er overholdt, skal forholdet lovliggøres retligt eller faktisk.
Privatvejslovens kap. 8 om vejudlæg, vejanlæg og tildeling af vejrettigheder.
Nye vejudlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ved udlæg af nye private fællesveje skal
kommunalbestyrelsen godkende et skitseprojekt, der angiver vejens linjeføring og bredde samt
dens tilslutning til andre veje. Det fremgår af privatvejslovens § 27, stk. 1 og 2.
Ifølge § 31 skal der i forbindelse med vejudlæg udlægges
1. hjørnearealer efter reglerne i lov om offentlige veje kapitel 4 om hjørneafskæring og
2. de skråningsarealer, der er nødvendige til vejens anlæg, jf. § 36, stk. 2.
Kommunen kan desuden bestemme, at skråningsarealerne skal forblive under de tilgrænsende
ejendomme.
Før kommunen efter § 27, stk. 1, godkender et vejudlæg, jf. § 26, stk. 1, skal kommunens offentliggøre projektet og fastsætte en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag. Samtidig skal kommunen sende den offentliggjorte tekst til samtlige grundejere, der berøres
af projektet, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen. Det fremgår af privatvejslovens § 33, stk. 1.
Dette finder dog ikke anvendelse, hvis kommunen skønner, at vejudlægget eller tildelingen af vejret
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

2

udelukkende har betydning for de ejendomme, der er omfattet af udlægget eller tildelingen, jf. stk.
2.
Det fremgår af privatvejslovens § 41, at en udlagt privat fællesvej eller en strækning heraf må ikke
anlægges eller tages i brug som privat fællesvej, før
1. vejudlægget er godkendt efter § 27 eller efter de i § 43 nævnte regler og
2. kommunalbestyrelsen har godkendt detailprojekt for vejanlægget, herunder længde- og
tværprofil, befæstelse og afvanding m.v.
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.
Afgørelsen er også sendt til Viborg Kommune til orientering.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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