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Klage over Kolding Kommunes afvisning af at vedligeholde vejbrønde på privat fællesvej
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 3. oktober 2018. Du har klaget over Kolding Kommunes
afvisning af at vedligeholde vejbrønde på E-vej.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Kolding Kommune ikke har truffet en forvaltningsretlig afgørelse.
Klagen til Vejdirektoratet
Du klager over svar fra Kolding Kommune om kommunal vedligeholdelsespligt af E-vej. Du forstår
ikke, hvorfor kommunen ikke skulle have interesse i og pligt til at udføre effektiv spildevandsafledning og vedligeholdelse af vejbrønde. Grundejerforeningen er aldrig tidligere blevet pålagt andre
opgaver end dem, vedtægterne beskriver; pleje og vedligehold af grønne områder og stier samt
nødvendig snerydning.
Sagens oplysninger
E-vej er privat fællesvej i by beliggende på matr.nr. ht. Som sagen er oplyst, har Kolding Kommune
igennem en årrække forestået vedligeholdelse af den faste belægning på vejen, herunder fortove,
kantsten og asfalt. Parterne henviser til privat fællesvej med kommunal vedligeholdspligt.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter privatvejsloven 2.
Det er en forudsætning, at der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse truffet efter privatvejslovens bestemmelser. Det vil sige en beslutning, hvor kommunen ensidigt og med bindende virkning
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.
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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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for en bestemt person eller en afgrænset kreds af personer fastsætter, hvad der er eller skal være
ret i det konkrete tilfælde.
Privatvejslovens afsnit III om vedligeholdelse af private fællesveje i by
Det er ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej i by eller bymæssigt område, der
skal holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og omfang, herunder
holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er ejere, som over for
kommunen kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen. Det fremgår af privatvejslovens § 44.
En vejret er den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej
til at benytte vejen som færdselsareal for ejendommen, jf. lovens § 10, nr. 5.
Hvis de vedligeholdelsesforpligtede ikke opfylder forpligtelsen efter § 44, bestemmer kommunen, i
hvilket omfang og på hvilken måde en privat fællesvej med tilhørende afløb konkret skal vedligeholdes for at være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Det står i privatvejslovens § 45, stk. 2.
Kommunen kan vælge at lade arbejdet udføre som et enkeltstående arbejde, hvor de enkelte vedligeholdelsesforpligtede grundejere hver pålægges at udføre en nærmere bestemt del af arbejdet ud
for deres ejendom, jf. privatvejslovens § 45, stk. 3. Kommunen kan beslutte at lade arbejdet udføre
som et samlet arbejde, hvis istandsættelsen har en sådan karakter eller et sådant omfang, at det
ikke kan anses for hensigtsmæssigt at lade de vedligeholdelsesforpligtede udføre arbejdet som enkeltstående arbejder, jf. privatvejslovens § 45, stk. 4.
Kommunen fordeler udgifterne til et samlet arbejde mellem ejerne af de tilgrænsende ejendomme
med vejret efter § 51, medmindre der foreligger privatretlige aftaler, vedtægter el.lign. mellem
grundejerne. Det står i privatvejslovens § 49, stk. 1.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Kolding Kommunes konstatering af, at de ikke har pligt til at vedligeholde afvandingen af en privat
fællesvej, er ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse.
Vejdirektoratet kan oplyse, at ”privat fællesvej med kommunal vedligeholdelsespligt” ikke er et begreb, der eksisterer i privatvejsloven. Der er ikke regler i loven, der regulerer private fællesveje,
som er blevet vedligeholdt af kommunen. Det påhviler de tilgrænsende grundejere til en privat fællesvej i by at vedligeholde og istandsætte vejen, herunder pligten til at vedligeholde vejbrønde, der
leder vand væk fra vejen. Installationer anlagt af hensyn til færdslen på vejen eller af vejtekniske
hensyn, er en del af vejens udstyr og er omfattet af privatvejslovens bestemmelser om de tilgrænsende grundejeres vedligeholdelsespligt.
Efter privatvejsloven har Kolding Kommune således ikke pligt til at vedligeholde E-vej.

Vi foretager os ikke mere i sagen.
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Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Kolding Kommune.
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.
privatvejslovens § 88a.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen3 og databeskyttelseslovens4 bestemmelser.
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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
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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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