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Kapitel 9
Istandsættelse og vedligeholdelse
Grundejernes forpligtelser
§ 44. Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og

forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt
afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til
vejen.
Kapitel 10
Forandringer og færdselsregulering
§ 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg,

afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen, jf.
færdselslovens §§ 92, 92a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse. Politiets
godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med politiets samtykke bestemme, at der på en privat fællesvej
skal foretages ændringer og foranstaltninger som nævnt i stk. 1. Kommunen afholder udgifterne
hertil.
Stk. 3. Hvis foranstaltningerne i det væsentlige sker for at forbedre det trafikale miljø på vejen,
f.eks. ved etablering af opholds- og legeområder eller områder med fartdæmpning, finder reglerne i
kapitel 9 om afholdelse af udgifterne og arbejdets gennemførelse m.m. tilsvarende anvendelse,
medmindre andet er aftalt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fjerne foranstaltninger, der er etableret uden
kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse, for den pågældendes regning, hvis den
pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne foranstaltningen. Før påbud om fjernelse skal
det vurderes, om forholdet retligt kan lovliggøres, ved at kommunalbestyrelsen og politiet giver den
manglende godkendelse.
Stk. 5. Er foranstaltningen til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller om nødvendigt
politiet fjerne foranstaltningen for den pågældendes regning uden forudgående påbud.
Stk. 6. Reglerne i stk. 4 og 5 gælder tilsvarende for ændringer, der er foretaget uden
kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.
Beplantning
§ 61. Træer og anden beplantning må kun plantes på arealer, der er private fællesveje, med

kommunens godkendelse.
Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan
kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privat fællesvej fjernet,
nedskåret, opstammet eller studset.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom
beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf.
stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan
kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning.

Stk. 4. Hvis arbejdet omfatter ejere af flere tilgrænsende ejendomme, kan kommunalbestyrelsen

bestemme, at kommunen skal udføre arbejdet som et samlet arbejde, jf. § 55, stk. 1. Kapitel 9
finder tilsvarende anvendelse.
Anlæg af nye adgange
§ 62. Nye adgange eller udvidelse af eksisterende adgange fra tilgrænsende ejendomme eller fra

andre private fællesveje og private fællesstier til en privat fællesvej må ikke etableres uden
kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 2. Ved etablering af adgang som nævnt i stk. 1 til en privat fællesvej nærmere end 50 m fra en
statsvej skal godkendelse også indhentes fra Vejdirektoratet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og Vejdirektoratet kan som betingelse for godkendelse efter stk. 1 og
2 stille krav med hensyn til den nærmere placering, udformning og anvendelse af de adgange, der
er nævnt i stk. 1, hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde.
Kommunalbestyrelsen og Vejdirektoratet kan i den forbindelse stille krav om fri oversigt.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan kræve selv at forestå udførelsen af de arbejder, der er nævnt i
stk. 3, mod godtgørelse af udgifterne herved.
Anden brug af vejareal
§ 66 På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse

1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikke
indregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn
el.lign. ,
2) at anbringe køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og
3) som led i erhvervsvirksomhed at anbringe køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning
af drivmidler, rengøring el.lign.
Stk. 2. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om en
tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse
former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal offentliggøre de nærmere regler.
Stk. 3. Før godkendelse efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for den pågældendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1,
der er anbragt på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den
pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse.
Stk. 5. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende
tilfælde politiet fjerne det anbragte for den pågældendes regning uden forudgående påbud.
Ledninger og opgravninger
§ 69. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ledninger, kabler og lignende anlæg med tilbehør

anbringes i eller over udlagte private fællesveje.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal betinge en tilladelse efter stk. 1 af de vilkår, der er nævnt i § 68,
stk. 2.
Stk. 3. Grundejerne har pligt til at give fornøden adgang til anbringelse, eftersyn og istandsættelse
af anlæggene.

Kapitel 11
Nedlæggelse og omlægning
§ 71. Private fællesveje må ikke nedlægges eller omlægges uden kommunalbestyrelsens
tilladelse.

Kommunens stillingtagen
§ 72. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller
omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om
det. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stilling til spørgsmålet.
Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis
1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og
der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.
Stk. 3. En beslutning om at omlægge en privat fællesvej eller om at fremskaffe anden vejadgang i
forbindelse med nedlæggelse af en privat fællesvej kan gennemføres ved ekspropriation i
overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i lov om offentlige veje. Vejadgang kan også
fremskaffes, ved at kommunalbestyrelsen foretager vejudlæg og tildeler vejret til det udlagte
vejareal eller tildeler vejret til en anden privat fællesvej efter reglerne i kapitel 8.
Stk. 4. Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før
klagefristens udløb, jf. § 87, stk. 4, medmindre de berørte ejere og brugere har tiltrådt dette.

