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Vejdirektoratets afgørelse på klage over Vejle Kommunes påbud om beskæring af beplantning
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. juni 2018. Du har klaget over Vejle Kommunes påbud
af 28. juni 2018 om beskæring af beplantning, som hænger ud over den offentlige vej, S-vej.
Vi har den 28. september 2018 sendt udkast til afgørelse i sagen, men vi har ikke modtaget nogle
bemærkninger, hvorfor afgørelsen svarer til det fremsendte udkast.

Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar
2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet opretholder Vejle Kommunes afgørelse.
Vores kompetence
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven 2, forvaltningsloven3 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, f.eks. kommunens vurdering af beplantningen fra
en ejendom er til gene for færdslen. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt
god forvaltningsskik.

1

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.

2

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.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018
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Havnegade 27
1058 København K
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SE 60729018
EAN 5798000893450

Endelige kan vi ikke tage stilling til forhold reguleret i hegnsloven 4.
Kommunens afgørelse
Vejle Kommune meddelte dig den 28. juni 2018 påbud om at beskære/fjerne udhængende beplantning ved din ejendom, idet det er til gene for færdslen og ikke sikrer det fornødne fritrumsprofil på
vejarealet, da beplantningen fra din ejendom rækker ind over skel til vejens areal.
Kommunen henviser til, at den har mulighed for at få arbejdet udført på din regning, hvis påbuddet
ikke efterkommes inden den 13. juli 2018.
Kommunen har truffet afgørelse efter vejlovens § 87, stk. 1 og stk. 2.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har i mail af 28. juni 2018 klaget over Vejle Kommunes påbud af 28. juni 2018 om beskæring af
beplantning.
Du gør gældende, at kommunen skal afholde udgifterne, idet der er tale om et fælleshegn i henhold til vejlovens § 87, stk. 3.
Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at Vejle Kommune efter flere henvendelser fra trafikanter er blevet opmærksom på, at din beplantning hænger ud over S-vej, og er til gene for færdslen. Kommunen har den
24. maj 2018 besigtiget forholdene, og har observeret, at der flere steder hænger beplantning ud
fra din ejendom matr.nr.1.
Kommunen har den 28. maj 2018 sendt dig et varsel om påbud om at fjerne den udhængende beplantning. Kommunen har som vejledning oplyst, at den anbefaler, at levende hegn beskæres minimum 0,7 m ind fra vejkanten af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter samt synlighed
af eventuel skiltning.
Du har den 4. juni 2018 oplyst, at er tale om et fælleshegn, hvorfor kommunen skal beskære beplantningen.
Kommunen har ved besigtigelse den 28. juni 2018 konstateret, at beplantningen ikke er beskåret,
og har samme dag sendt påbud om beskæring med frist til den 13. juli 2018. Kommunen har i påbuddet vurderet, at der er ikke tale om et fælleshegn.
Kommunen har desuden sendt en vejledning til, hvordan du beskærer bevoksning og beplantning
langs veje.
Da kommunen efter fristen besigtiger S-vej, og konstaterer, at beplantningen stadig ikke er beskåret, iværksætter kommunen at få arbejdet udført af Entreprenørfirmaet den 18. juli 2018 Kommunen sender herefter regningen til dig.

4

Lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2017 om hegn.
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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 § 87, stk. 2 kan vejmyndigheden
lade arbejdet udføre for ejers regning, hvis et påbud efter stk. 1 ikke er efterkommet.
Ovenstående gælder ligeledes for hegn, jf. hegnsloven. Vejmyndigheden kan pålægge ejer af en
tilgrænsende ejendom at beskære, studse eller fjerne beplantning på, i eller over vejarealet langs
ejendommen uanset, om hegnet er et eget hegn eller et fælleshegn.
Hvis der er enighed om, at hegnet er et fælleshegn, eller dette fastlås ved et hegnssyn, afholder
vejmyndigheden udgifterne til arbejdet, hvilket fremgår af vejlovens § 87, stk. 3. Kun hvor der er
enighed om, at hegnet er et fælleshegn, eller dette er fastslået af et hegnssyn, påhviler vedligeholdelsesforpligtelsen vejmyndigheden.
Ifølge § 1 i hegnsloven er et fælleshegn et hegn, der rejses således, at der til hegnet afgives jord
fra begge de tilstødende ejendomme. Egne hegn, er hegn, der rejses på egen grund langs ejendommens skel. Det fremgår af hegnslovens § 11, at et hegn langs vej eller sti, der er åben for almindelig færdsel, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra
vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen.
Ifølge vejlovens § 8 er det kommunens ansvar at holde offentlige veje i den stand, som trafikkens art
og størrelse kræver det.

Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Du gør gældende i din klage, at der er tale om et fælleshegn, hvorfor det er Vejle Kommune, der
skal afholde udgifterne til beskæring af beplantningen i henhold til vejlovens § 87, stk. 3.
Kommunen har i sin afgørelse af 28. juni 2018 vurderet, at der ikke er tale om et fælleshegn, men
derimod er tale om spredt bevoksning, der efter kommunens vurdering ikke har karakter af hegn.
Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til, om der konkret er tale om et fælleshegn. Vi har dog noteret
os, at du selv betegner beplantningen som et fælleshegn, hvilket i forhold til hegnslovens definition
af et fælleshegn betyder, at du erkender, at hegnet også står på og i hvert fald delvist stammer fra
din ejendom.
Det følger af vejlovens § 87, stk. 3, at selvom der er tale om et fælleshegn, kan vejmyndigheden
påbyde grundejeren at beskære fælleshegnet. Men hvis det ved et hegnssyn fastslås, at der er tale
om et fælleshegn med vejmyndigheden som ejer af den del af hegnet, der er etableret på vejarealet, så betaler vejmyndigheden udgifterne til det påbudte arbejde.
Vejle Kommune kan derfor lovligt pålægge dig at beskære den beplantning, der er til gene for trafikken, uanset om hegnet er et eget hegn eller et fælleshegn.
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Hvis du og kommunen fortsat ikke kan blive enige om, hvorvidt der er tale om et fælleshegn, skal vi
henvise dig til at søge uenigheden løst ved et hegnssyn efter hegnslovens bestemmelser.
Hvis der ikke er enighed om, hvorvidt hegnet er et fælleshegn, må spørgsmålet om hegnets status i
sidste ende afgøres af domstolene herunder spørgsmålet om, hvem der endeligt skal afholde udgiften til beskæring af beplantningen.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Vejle Kommune.

Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis I 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.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen 5 og databeskyttelseslovens6 bestemmelser.

5

EP og Rfor 2016/679/EU af 27. april 2016 – med virkning fra 25. maj 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
6

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
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