
Fremsat den 8. oktober 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Forslag
til

Lov om offentlige veje m.v.1)

Kapitel 1
Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Denne lov skal medvirke til
1) at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet,
2) at sikre mobiliteten på vejene til gavn for samfunds-

økonomien og udvikling i alle dele af Danmark,
3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, sko-

le, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter
mv.,

4) at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gen-
nem en sammenhængende vejplanlægning og tidssva-
rende vejanlæg, og

5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbin-
delse med vejnettet.

§ 2. Loven finder anvendelse på offentlige veje og offent-
lige stier, jf. § 3, nr. 2 og 3.

Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:
1) Vejmyndighed: Den myndighed, som administrerer en

offentlig vej jf. nr. 2, eller sti jf. nr. 3.
2) Offentlige veje: Veje, gader, broer og pladser, der er

åbne for almindelig færdsel, og som administreres af
stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje
inddeles i statsveje og kommuneveje.

3) Offentlige stier: Færdselsarealer, der administreres af
stat eller kommune efter denne lov med de tillempel-
ser, som de særlige forhold for stier tilsiger. Offentli-
ge stier er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende og
ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig
vej.

4) Vejplan: Plan, hvor vejmyndigheden noterer anlæg af
nye veje, større flytninger af bestående veje og andre
større anlægsarbejder, herunder væsentlige ændringer
i vejens tværprofil.

5) Byer og bymæssige områder: Københavns Kommune
og de områder, der efter lov om planlægning er byzo-
ne eller sommerhusområde samt nærmere afgrænsede
områder i landzone, som kommunalbestyrelsen har
besluttet at administrere efter byreglerne, jf. §§ 25-86
i lov om private fællesveje.

6) Adgang: En vejtilslutning eller en fysisk etableret ad-
gang fra en ejendom til en vej eller sti til brug for gå-
ende, ridende eller kørende færdsel.

7) Adgangsbestemmelse: Afgørelser truffet efter § 49
om tilgrænsende ejendommes adgange til vejen.

8) Vejbyggelinje: Sikringslinje med vejmyndigheden
som påtaleberettiget, som indebærer begrænsninger i
ejerens eller andre rettighedshaveres råden over et
nærmere defineret areal.

9) Vejbidrag: De udgifter til offentlige veje, som grund-
ejere pålægges at betale i henhold til kapitel 4.

10) Valgplakater: Valgagitatoriske meddelelser på en
vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m².

11) Nedklassificering: Den proces, hvorefter en offentlig
vej ændrer status til en privat vej eller privat fællesvej.

Kapitel 2
Vejmyndighederne og deres opgaver

§ 4. Transportministeren er ansvarlig for den overordnede
vej- og trafikplanlægning og for, at der foretages de under-
søgelser, som er nødvendige herfor, jf. stk. 2.

Stk. 2. Transportministeren kan tage initiativ til, at der
foretages tekniske, miljømæssige, økonomiske og statistiske
undersøgelser, som er af betydning for planlægning, anlæg
og vedligeholdelse af statsvejene eller for vejnettet som hel-
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hed. Transportministeren kan fastsætte regler for kommu-
nalbestyrelsernes medvirken ved tilvejebringelse af det nød-
vendige data- og planlægningsgrundlag.

§ 5. For at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed på
tværs af vejmyndighedsgrænser kan transportministeren
nedsætte fremkommelighedsudvalg bestående af vejmyndig-
heder, der skal indgå aftaler mellem udvalgets medlemmer
for fremkommeligheden på vejnettet inden for et afgrænset
område.

Stk. 2. De aftaler, der indgås efter stk. 1, skal fremlægges
inden årets udgang for transportministeren og derefter of-
fentliggøres af vejmyndighederne.

Stk. 3. Opnås der ikke enighed mellem vejmyndighederne
om aftaler for enkelte strækninger, og leder dette til en for-
ringelse af fremkommeligheden i området, kan transportmi-
nisteren optage vejen som statsvej.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om de
konkrete udvalgs sammensætning, hvilke områder eller veje
der skal behandles i udvalget m.v.

§ 6. Transportministeren er vejmyndighed for statsvejene.
Stk. 2. Administrationen af statsvejene henlægges til Vej-

direktoratet.
Stk. 3. Transportministeren fastsætter nærmere regler for

Vejdirektoratets arbejde.

§ 7. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommu-
nevejene.

§ 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde dens offent-
lige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der
skal udføres på dens veje og afholder de udgifter, der er for-
bundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger,
anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre an-
det er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyn-
dighed, en fysisk eller en juridisk person, eller er bestemt ef-
ter denne lov.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan indgå aftaler med en anden
vejmyndighed, en fysisk eller en juridisk person om, at disse
helt eller delvist afholder udgifterne til arbejder på vejen,
som ikke er omfattet af ansvarsforpligtigelsen i stk. 1.

Stk. 4. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der er
nævnt i stk. 2 og 3, udføre af en anden vejmyndighed samt
afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en an-
den vejmyndighed.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan transportministeren med sær-
skilt bevilling på finansloven yde bidrag til kommunale vej-
formål.

§ 9. To eller flere vejmyndigheder kan indgå aftale om
fælles trafikstyring, herunder styring af signaler, omkørsels-
ruter og trafikalt beredskab, på hele eller dele af vejmyndig-
hedernes vejnet.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om sådanne trafikstyringssamarbejdsaftaler, herunder om fi-
nansiering og beslutningskompetencer.

§ 10. Anlægs- og driftsudgifter til vejbelysning på stats-
veje betales af staten, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Anlægs- og driftsudgifter til belysning af statsvejs-
strækninger, der løber gennem byområder med tæt, sam-
menhængende bebyggelse, betales af vedkommende kom-
mune. Hvis belysningen primært er etableret af hensyn til
trafiksikkerheden på statsvejen, kan udgifterne dog betales
af staten.

§ 11. Vejmyndigheden kan bestemme, at nye eller bestå-
ende veje, der anlægges eller ombygges, forbeholdes visse
arter af færdsel. For kommuneveje træffes beslutningen af
vejmyndigheder efter forhandling med politiet, og for stats-
veje træffes beslutningen af transportministeren efter for-
handling med justitsministeren.

Statsveje

§ 12. Det bestemmes ved lov, hvilke offentlige veje der
skal være statsveje, hvilke nye statsveje der skal anlægges,
og hvilke der skal nedlægges eller overgå til anden status.
Bestemmelse om optagelse, nedklassificering og nedlæggel-
se af statsveje i forbindelse med mindre anlægsprojekter
m.v. kan dog træffes af Vejdirektoratet.

Stk. 2. Inden der fremsættes lovforslag eller træffes be-
stemmelse efter stk. 1, skal transportministeren eller Vejdi-
rektoratet forhandle med de kommunale myndigheder, i hvis
område vejen forløber.

Stk. 3. Transportministeren fastsætter vilkårene for en
vejs nedklassificering fra statsvej til kommunevej, jf. stk. 1,
2. pkt. og stk. 2., såfremt der ikke kan opnås enighed mel-
lem Vejdirektoratet og den fremtidige vejmyndighed herom.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
for kommunevejes optagelse som statsveje i de tilfælde, der
er nævnt i § 5, stk. 3.

§ 13. Transportministeren kan bemyndige en kommunal-
bestyrelse til at meddele de tilladelser og dispensationer ve-
drørende statsveje, som efter denne lov meddeles af Vejdi-
rektoratet.

§ 14. I forbindelse med en statsvejs udbygning eller for-
ventede udbygning til motorvej skal Vejdirektoratet sikre, at
der tilvejebringes og drives supplerende anlæg i forbindelse
med motorvejen, hvis anlægget skønnes at være af betyd-
ning for trafikanterne eller andre trafikale formål.

Stk. 2. Transportministeren kan til de formål, der er angi-
vet i stk. 1, bortforpagte arealer, der er erhvervet til vejan-
lægget. Transportministeren kan indgå aftale med forpagte-
ren om tilvejebringelse og drift af faste anlæg eller bygnin-
ger på de forpagtede arealer.

Stk. 3. Transportministeren kan træffe afgørelse om, at
stk. 1 og 2 også kan anvendes på andre statsveje end motor-
veje.

Kommuneveje

§ 15. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kom-
muneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneve-
je der skal flyttes, nedklassificeres, eller nedlægges, jf. §
124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kom-
muneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af
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en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet
i økonomiske forhold.

Vejregistre og databaser

§ 16. Transportministeren kan oprette databaser, der inde-
holder oplysninger om det offentlige vejnet. Transportmini-
steren fastsætter nærmere regler for databasernes indhold og
om vejmyndighedernes indberetning af oplysninger om det
offentlige vejnet.

§ 17. Vejmyndigheden udarbejder fortegnelse over samt-
lige offentlige veje og stier under dens administration. For-
tegnelserne skal offentliggøres.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om udarbejdelse af vej- og stifortegnelser.

Kapitel 3
Vejplanlægning

§ 18. Vejmyndigheden udarbejder for samtlige offentlige
veje under dens administration vejplaner for anlæg af nye
veje, større flytninger af bestående veje og andre større an-
lægsarbejder, herunder væsentlige ændringer i vejens tvær-
profil.

§ 19. Vejplaner for statsveje godkendes af transportmini-
steren.

Samarbejde og forhandling mellem vejmyndighederne

§ 20. Inden et vejanlæg optages på statens vejplan, skal de
kommunalbestyrelser, i hvis område vejen forløber, have
lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2. Inden et vejanlæg optages på en kommunes vej-
plan, skal de kommunalbestyrelser, hvis veje vil skære eller
få forbindelse med det planlagte vejanlæg, have lejlighed til
at udtale sig.

Stk. 3. Inden et vejanlæg optages på kommunens vejplan,
skal Vejdirektoratet have lejlighed til at udtale sig, hvis det
planlagte vejanlæg vil skære eller få forbindelse med en be-
stående eller planlagt statsvej eller rutenummereret vej.

§ 21. Vejmyndighederne skal føre en fortegnelse over de
anlæg, der er optaget på dens vejplan.

§ 22. § 20 gælder også, hvis en vejmyndighed ikke ønsker
at gennemføre et anlæg, der er optaget på vejplan.

Stk. 2. Når et anlæg er slettet fra vejplanen, skal vejmyn-
dighederne sørge for, at vejbyggelinjer eller anden sikring til
anlæggets gennemførelse ophæves, og at forholdene berigti-
ges i tingbogen.

§ 23. Transportministeren kan fastsætte regler om offent-
liggørelse af vejmyndighedernes vejplaner og for udform-
ningen af vejplanfortegnelser.

§ 24. Inden der for en kommunevej træffes beslutning om
vejens status eller konstruktion, der kan få betydning for ve-
jens kapacitet eller fremkommelighed, skal Vejdirektoratet
og de kommunalbestyrelser, i hvis område vejen forløber,
have lejlighed til at udtale sig, hvis vejen skærer, vil skære,

har eller vil få forbindelse med en statsvej eller en rutenum-
mereret vej.

Stk. 2. Inden anlægsarbejdet for et større projekteret stats-
vejsanlæg igangsættes, skal de kommunalbestyrelser, i hvis
område vejen skal forløbe, have lejlighed til at udtale sig.

§ 25. Transportministeren kan fastsætte regler om forde-
ling af udgifter til vejforanstaltninger i kryds mellem veje,
der hører under forskellige vejmyndigheder.

Kapitel 4
Vejbidrag m.v.

§ 26. Vejbidrag efter dette kapitel finder anvendelse i Kø-
benhavns Kommune og de områder, der efter lov om plan-
lægning er byzone eller sommerhusområde samt nærmere
afgrænsede områder i landzone, som kommunalbestyrelsen
med hjemmel i lov om private fællesveje har besluttet at ad-
ministrere efter byreglerne, jf. §§ 25-86 i lov om private fæl-
lesveje.

Stk. 2. For statsveje kan reglerne i dette kapitel desuden
anvendes på steder, hvor der er en samlet bebyggelse eller
en samlet bebyggelse kan forventes. Vejbidrag kan i disse
tilfælde kun kræves dels til udførelse af nye fortovsanlæg,
dog ikke ud over 2,5 m i hver vejside, dels til holdebane- og
parkeringsanlæg inden for en bredde af i alt 6 m.

§ 27. Vejmyndigheden kan pålægge ejere af ejendomme
at betale vejbidrag, hvis ejendommen grænser til eller kom-
mer til at grænse til en offentlig vej. Ved vejbidrag kan ejere
pålægges helt eller delvist at betale udgifterne til anlæg af
nye offentlige veje eller udvidelse af de befæstede arealer af
en offentlig vej. I tilknytning hertil kan ejere af ejendomme
pålægges at betale administrationstillæg, jf. § 30, til dækn-
ing af vejmyndighedens dokumenterede administrative om-
kostninger ved de projekter, der er nævnt i 2. pkt.

Stk. 2. Vejbidraget kan kun pålægges, hvis vejmyndighe-
dens beslutning efter stk. 1 er meddelt de bidragspligtige
grundejere inden påbegyndelsen af det pågældende anlægs-
arbejde. A conto opkrævning af vejbidrag kan påbegyndes,
inden arbejdet er udført.

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om, hvordan betalingen af vejbidraget skal ske, herunder om
udsættelse af betalingen og om sikkerhedsstillelse.

§ 28. Vejmyndigheden kan bestemme, at veje, der i færd-
selsmæssig henseende udgør en enhed, skal anlægges eller
udvides som et samlet projekt. Vejbidraget ved det samlede
projekt fordeles mellem samtlige bidragspligtige grundejere
under ét.

Stk. 2. Vejmyndighedens beslutning efter stk. 1 skal være
meddelt de bidragspligtige grundejere inden påbegyndelsen
af anlægsarbejder omfattet af det samlede projekt. A conto
opkrævning af vejbidrag kan påbegyndes, inden projektet er
afsluttet.

Fastsættelse af vejbidraget

§ 29. Til udgifterne efter § 27 kan medregnes et beløb til
normal belysning samt udgifter vedrørende vandafledning,
herunder til dræn og nedløbsbrønde.
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§ 30. Vejmyndigheden kan kræve et administrationstil-
læg. Administrationstillægget udgør vejmyndighedens do-
kumenterede administrative udgifter ved de anlæg, der er
nævnt i § 27, stk. 1, 2. pkt. Administrationstillægget kan dog
højst udgøre 9 pct. af udgifterne efter §§ 27 og 29, medmin-
dre andet er aftalt med de bidragspligtige grundejere.

Stk. 2. Renter kan ikke medregnes.

Begrænsninger i vejbidraget

§ 31. Vejbidrag kan ikke pålægges til dækning af udgifter
til
1) anlæg af nye veje eller udvidelse af eksisterende vejes

befæstede arealer for en større bredde end 20 m,
2) arealerhvervelse,
3) erstatning for servitutpålæg eller ulemper eller
4) større reguleringer af vejens længdeprofil, herunder an-

læg af støttemure.

§ 32. Ved pålæg af vejbidrag bortses fra
1) vandarealer, der ikke er ansat til ejendomsværdi,
2) offentlige veje og stier, der støder op til vejen, og
3) private fællesveje og fællesstier, der støder op til vejen,

jf. dog stk. 2.
Stk. 2. En kort privat fællesvej eller fællessti, der alene

udmunder i den offentlige vej, kan ved pålæg af vejbidrag
behandles som en ejendom, der grænser til den offentlige
vej. Udgifterne fordeles i så fald mellem de vedligeholdel-
sespligtige efter reglerne i §§ 44-55 i lov om private fælles-
veje.

§ 33. Vejmyndigheden kan ikke opkræve vejbidrag fra
ejere af ejendomme, hvor der ikke er adgang til vejen eller
stien fra ejendommen, og hvor der ikke planlægges etableret
adgang til vejen eller stien.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan opkræve vejbidrag, uanset at
ejendommen er omfattet af stk. 1, hvis vejen eller stien er
led i et samlet vejsystem, der udelukkende eller overvejende
trafikbetjener et udstykningsområde.

§ 34. Vejbidrag kan kun pålægges jernbaner og lufthavne
for vejstrækninger, hvor der er eller lovligt kan etableres ad-
gang fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om ad-
gange til drift af jernbanen eller lufthavnen, kan vejbidrag
kun pålægges for strækningen ud for adgangen med et tillæg
af 10 m til hver side.

§ 35. Opkræves der i henhold til § 33, stk. 1, og § 34 ikke
eller kun delvist vejbidrag, betaler vejmyndigheden disse
beløb.

Fordeling af vejbidrag

§ 36. Fordelingen af vejbidrag aftales mellem vejmyndig-
heden og de grundejere, der er omfattet af fordelingen.

§ 37. Vejmyndigheden fordeler vejbidraget mellem de bi-
dragspligtige grundejere efter måden, hvorpå ejendomme
benyttes eller må forventes benyttet, hvis der ikke kan opnås
enighed om fordelingen af vejbidraget.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan fordele bidraget med et ens-
artet beløb mellem antallet af husstande, hvis vejmyndighe-

den skønner, at ejendommene, der grænser til vejen, benyt-
tes på en ensartet måde til boligformål. Samme fordeling
kan anvendes, når samtlige ejendomme benyttes til er-
hvervsformål.

Stk. 3. Ejere af ejendomme, der har adgang til anden of-
fentlig vej eller sti, har krav på en passende nedsættelse af
bidraget, hvis denne offentlige vej eller sti ikke er fuldt an-
lagt, og det er mindre end 20 år siden, at ejeren af ejendom-
men sidst har betalt vejbidrag.

Stk. 4. Ejere har krav på en passende nedsættelse af bidra-
get, når deres ejendomme grænser til en privat fællesvej el-
ler fællessti, hvortil ejeren har vejret.

§ 38. Ejere og brugere af ejendomme, der forventes at bli-
ve berørt af vejmyndighedens påtænkte beslutning om vejbi-
drag, skal have meddelelse om den påtænkte beslutning.
Ejere og brugere af ejedommene har en frist på mindst 4
uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag. Ef-
ter udløbet af denne frist kan vejmyndigheden træffe endelig
beslutning om pålæg af vejbidrag.

§ 39. Kommunalbestyrelsen bistår Vejdirektoratet med
administration af vejbidrag for statsveje.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
efter forhandling med KL.

Kapitel 5
Sikring af vejanlæg

§ 40. Vejmyndigheden kan pålægge vejbyggelinjer, når
det er nødvendigt af hensyn til en fremtidig udvidelse af et
bestående vejanlæg, eller af hensyn til færdslen i øvrigt.

Stk. 2. På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må
der ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny bebyg-
gelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væ-
sentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres
nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre
anlæg og indretninger af blivende art.

Stk. 3. Pålægges der vejbyggelinjer på begge sider af ve-
jen, må den indbyrdes afstand mellem vejbyggelinjerne ikke
overstige 100 meter på statsveje og andre rutenummererede
veje og 50 meter på kommuneveje. Pålægges der kun vej-
byggelinje på den ene side af vejen, må afstanden til den
modsatte side af vejen ikke overstige de nævnte mål.

Stk. 4. Pålægges vejbyggelinjen af hensyn til at sikre den
frie oversigt ved vejkryds, kan vejmyndigheden fastlægge
vejbyggelinjen i en anden beliggenhed end den i stk. 3
nævnte.

Stk. 5. Opføres en bygning eller et andet anlæg af bliven-
de art ikke med sin jordlinje i samme højde som den fremti-
dige vejhøjde, må den ikke opføres i vejbyggelinjen eller i
vejlinjen uden vejmyndighedens tilladelse, men bygningen
eller anlægget skal rykkes så meget længere tilbage, at det
svarer til 2 gange højdeforskellen mellem bygningens eller
anlæggets jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt nød-
vendig bredde til passage foran bygningen eller anlægget på
mindst 1,5 meter.

§ 41. Når det er nødvendigt af hensyn til sikring af fremti-
dige vejanlæg, der er optaget på vejplan, eller til fremtidige
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flytninger af bestående veje, der er optaget på vejplan, kan
vejmyndigheden pålægge vejbyggelinjer. Det samme gælder
til sikring af fri oversigt ved sådanne veje.

Stk. 2. Pålæg af vejbyggelinjer efter denne bestemmelse
har de retsvirkninger, der er nævnt i § 40, stk. 2.

Stk. 3. Vejbyggelinjer efter stk. 1 kan pålægges for en pe-
riode af højst 10 år. Vejbyggelinjepålægget kan forlænges
med indtil 10 år ad gangen.

Stk. 4. Inden der sker pålæg af vejbyggelinjer til en stats-
vej efter stk. 1, skal de kommunalbestyrelser, i hvis område
vejen forløber, have lejlighed til at udtale sig.

Stk. 5. Inden en myndighed giver tilladelse til at opføre
bebyggelse eller andre foranstaltninger, jf. § 40, stk. 2, skal
de myndigheder, som har udtalt sig om vejbyggelinjepålæg-
get efter stk. 4, have lejlighed til at udtale sig, hvis tilladel-
sen i væsentlig grad vil berøre planerne for vejens udbyg-
ning. Det samme gælder, hvis vejmyndigheden vil ophæve
vejbyggelinjer pålagt efter stk. 1.

§ 42. Vejmyndigheden kan nedlægge forbud mod, at der
på en ejendom, der berøres af planlægningen, foretages de
foranstaltninger, som er nævnt i § 40, stk. 2, når en vejs op-
tagelse på vejplan er under forberedelse. Det samme gælder,
når et anlæg er optaget på vejplan, og der planlægges pålæg
af vejbyggelinjer efter § 41.

Stk. 2. Et forbud efter stk. 1 kan kun nedlægges for en pe-
riode af et år og kan ikke nedlægges mere end én gang.

Stk. 3. Inden en kommunalbestyrelse giver tilladelse til
byggeri eller andre retlige eller fysiske foranstaltninger, som
må forventes at komme i strid med vejlinjen for en statsvej,
som er under planlægning eller er planlagt, men endnu ikke
er sikret ved et vejbyggelinjepålæg, skal kommunalbestyrel-
sen give Vejdirektoratet oplysning herom. Hvis Vejdirekto-
ratet ikke inden 2 måneder efter at have modtaget en sådan
oplysning nedlægger forbud efter stk. 1, kan tilladelsen gi-
ves.

Stk. 4. Et forbud efter stk. 1 skal respekteres af enhver fra
datoen for forbuddets meddelelse, uanset hvornår deres ret-
tigheder er erhvervet.

§ 43. Beslutninger om pålæg af vejbyggelinjer efter §§ 40
eller 41, forlængelse af vejbyggelinjer efter § 40, stk. 3, og
forbud efter § 42, stk. 1, skal offentliggøres. Vejmyndighe-
den skal endvidere give meddelelse til de ejere og brugere af
ejendomme, der bliver direkte berørt af pålægget, og hvis
rettigheder fremgår af tingbogen.

Stk. 2. Ved pålæg af vejbyggelinjer efter § 41 skal den
vejplan, der er udarbejdet af vejmyndigheden, være offent-
liggjort. Vejmyndigheden skal endvidere underrette kommu-
nalbestyrelsen, i hvis område vejbyggelinjen forløber.

Stk. 3. Pålagte vejbyggelinjer skal respekteres af enhver
fra datoen for pålæggets offentliggørelse, uanset hvornår de-
res rettigheder er erhvervet.

Stk. 4. Vejmyndighederne skal tinglyse pålagte vejbygge-
linjer med angivelse af deres hjemmel, når de frister, der er
nævnt i § 132, er udløbet, og afgørelse af eventuelle klager
er truffet.

Stk. 5. Vejmyndigheden skal på ejerens anmodning op-
lyse denne om vejbyggelinjernes beliggenhed på ejerens
ejendom.

Stk. 6. Inden byggearbejde iværksættes på et areal, der er
omfattet af vejbyggelinjer efter §§ 40 eller 41, skal bygher-
ren søge oplyst hos vejmyndigheden, om arbejdets udførelse
vil komme i strid med vejbyggelinjebestemmelserne.

§ 44. En ejer af et areal kan begære arealet overtaget af
vejmyndigheden mod erstatning, hvis arealet er pålagt vej-
byggelinjer efter §§ 42 eller 43 og afskæres fra en udnyttel-
se, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til
arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer
til den benyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og
omliggende arealer.

Stk. 2. Ejeren af et areal, der i ikke uvæsentligt omfang er
pålagt vejbyggelinjer efter §§ 40 og 41, som hindrer afhæn-
delse af arealet, kan, når der foreligger særlige personlige
grunde hos ejeren, begære arealet overtaget af vejmyndighe-
den mod erstatning.

Stk. 3. Udgør det vejbyggelinjepålagte areal kun en del af
en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget,
hvis den tilbageblivende del af ejendommen bliver så lille
eller af en sådan beskaffenhed, at det ikke skønnes hensigts-
mæssigt, at den bevares som en selvstændig ejendom, eller
hvis det skønnes, at ejendommen ikke kan udnyttes på en ri-
melig måde.

Stk. 4. Begæring om overtagelse af arealer, der er pålagt
vejbyggelinjer efter § 40, skal fremsættes inden 6 måneder
efter, at ejeren har fået meddelelse om vejbyggelinjepålæg-
get, eller endelig afgørelse over en indgivet klage over på-
lægget er meddelt ejeren. Når særlige grunde foreligger, kan
vejmyndigheden tillade, at begæring om overtagelse frem-
sættes efter udløb af fristerne. For vejbyggelinjer pålagt ef-
ter § 41 gælder ingen frist for begæring om overtagelse.

Stk. 5. En sag henvises til de taksationsmyndigheder, der
er nævnt i §§ 105 og 106, hvis vejmyndigheden afslår eje-
rens begæring efter stk. 1-3, eller hvis der ikke kan opnås
enighed om erstatningens størrelse.

Stk. 6. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav
efter stk. 1-3 skal imødekommes og fastsætter erstatning for
arealets overtagelse efter reglerne i § 103.

Stk. 7. Sager, jf. stk. 5, behandles for så vidt angår stats-
veje, herunder planlagte statsveje, af de myndigheder, der er
nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-
rende fast ejendom.

Stk. 8. Transportministeren kan træffe afgørelse om, at
sager, jf. stk. 5, behandles af de taksationsmyndigheder, der
er nævnt i §§ 105 og 106.

§ 45. Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren
i særlige tilfælde overtage en ejendom, der berøres særligt
indgribende af en projekterings- eller anlægsaktivitet i for-
bindelse med projekteringen eller anlægget af nye statsvejs-
anlæg eller ændring af bestående statsvejsvejsanlæg, før
tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendom-
men ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2. Hvis transportministeren afslår ejerens anmodning
efter stk. 1, eller hvis der ikke kan opnås enighed om prisen
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for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropria-
tions- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom.

Stk. 3. Ved erstatningsfastsættelsen efter stk. 2 finder §
103 anvendelse.

§ 46. Politiet kan, uanset hvem der er påtaleberettiget i
henhold til en servitut, der er pålagt på en ejendom, give den
forpligtede pålæg om at overholde servitutbestemmelsen.

§ 47. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om hjørneafskæring af ejendomme, når dette er nødvendigt
til sikring af færdslen.

Kapitel 6
Adgangsforhold til offentlige veje

§ 48. I forbindelse med anlæg af nye veje og ved ombyg-
ning af eksisterende veje skal vejmyndigheden tage stilling
til, om og i hvilket omfang, der kan tillades adgang til vejen
fra de ejendomme, der grænser op til vejen.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal så vidt muligt sikre ejen-
dommen en anden fornøden vejadgang, hvis vejanlægget af-
bryder ejendommens hidtidige adgang til en offentlig vej el-
ler til en del af ejendommen.

Stk. 3. En ejendom anses for at have fornøden vejadgang,
selvom
1) de ændrede adgangsforhold giver ejendommen en mere

afsides beliggenhed i forhold til offentlig vej, til en be-
byggelse eller en lokalitet,

2) en ejendom helt eller delvist afskæres fra sin hidtidige
kundekreds, eller

3) ejeren af ejendommen påføres fremtidige udgifter til
vedligeholdelse eller renholdelse af vej.

Stk. 4. Etableres der ikke fornøden vejadgang, jf. stk. 2 og
3, har ejendommens ejer ret til erstatning efter §§ 103-107
og 112-118.

Stk. 5. Afskæres enhver adgang til ejendommen eller en
del af denne, uden at der tilvejebringes anden adgang til of-
fentlig vej, skal vejmyndigheden overtage ejendommen helt
eller delvis mod erstatning efter §§ 103-107 og 112-118.

Stk. 6. Sager, jf. stk. 4 og 5, behandles for så vidt angår
statsveje, herunder planlagte statsveje, af de myndigheder,
der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom.

Stk. 7. Transportministeren kan træffe afgørelse om, at
sager, jf. stk. 4 og 5, behandles af de taksationsmyndighe-
der, der er nævnt i §§ 105 og 106.

§ 49. Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange
til offentlige veje og stier må ikke etableres uden vejmyn-
dighedens tilladelse.

Stk. 2. Den, der ansøger om en ny adgang eller udvidelse
af en eksisterende adgang til en offentlig vej eller sti, afhol-
der udgifterne til etablering, medmindre andet er aftalt mel-
lem vejmyndigheden og ansøgeren.

Stk. 3. Vejmyndigheden skal indhente Vejdirektoratets
samtykke, hvis der etableres en adgang som nævnt i stk. 1 til

en kommunevej i mindre afstand end 100 meter, dog 50 me-
ter i byer og bymæssige områder, fra statsvej.

Stk. 4. Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdsels-
mæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for
tilladelse efter stk. 1 stille krav til placering, udformning og
benyttelse af adgangen. Vejdirektoratet kan på samme måde
fastsætte betingelser for sit samtykke efter stk. 3. Vejmyn-
digheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltnin-
ger for ansøgerens regning.

Stk. 5. Vejmyndigheden kan gøre tilladelsen betinget af,
at den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalise-
ring, lyssignal og lignende, når det på grund af en adgang
efter stk. 1 skønnes trafikalt nødvendigt.

Stk. 6. Vejmyndigheden kan kræve, at udgifterne til for-
anstaltningerne i stk. 5 helt eller delvist afholdes af en anden
vejmyndighed, når en offentlig vej eller offentlig sti tilslut-
tes den offentlige vej. Vejmyndigheden kan i særlige tilfæl-
de kræve, at udgifterne til foranstaltninger i stk. 5 afholdes
af vedkommende ejer eller bruger, når der gives tilladelse til
etablering af en adgang fra en privat ejendom eller fra en
privat fællesvej til en offentlig vej, og disse udgifter står i et
rimeligt forhold til de fordele, som ansøgeren opnår ved til-
ladelsen.

Stk. 7. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres bil-
ligst muligt, jf. § 137, når den udfører arbejde for ansøgers
regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et
administrationstillæg efter § 30.

§ 50. Eksisterende adgange må kun benyttes af de ejen-
domme, for hvilke de er anlagt, medmindre vejmyndigheden
har givet tilladelse til, at andre ejendomme kan benytte dem.

Stk. 2. Vejmyndighedens tilladelse kræves, hvis en ad-
gang til en mark ønskes benyttet til anden færdsel end rent
landbrugsmæssig færdsel.

Stk. 3. En bestående adgang må ikke uden vejmyndighe-
dens tilladelse benyttes af ejendomme, der fremkommer el-
ler ændres ved udstykning, matrikulering, sammenlægning
eller arealoverførsel.

Stk. 4. I særlige tilfælde, hvor der konstateres en markant
ændring i benyttelse af adgangen, uden at ejendommen er
ændret matrikulært, kan vejmyndigheden træffe nye bestem-
melser om benyttelse af en eksisterende vejadgang.

Stk. 5. Ind- og udkørsel uden for de godkendte adgange
og vejtilslutninger må ikke finde sted uden vejmyndighe-
dens tilladelse.

Stk. 6. Vejmyndigheden skal indhente vejdirektoratets til-
ladelse, når der indhentes tilladelse efter stk. 1-3 og 5, for
adgange ved kommunevej i mindre afstand end 100 meter,
dog 50 meter i byer og bymæssige områder, fra en statsvej.

Stk. 7. Tilladelse efter stk. 1-3 og 5, kan betinges af de
samme vilkår, som er nævnt i § 49, stk. 5-7.

Stk. 8. Afskæres ejeren af en ejendom som følge af en be-
slutning efter stk. 4 fra en udnyttelse af arealet, der er øko-
nomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens
beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den
udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og omlig-
gende arealer, kan ejeren begære arealet helt eller delvist
overtaget af vejmyndigheden mod erstatning.

6



Stk. 9. Begæring om overtagelse af arealer efter stk. 8,
skal fremsættes inden 6 måneder efter, at vejmyndigheden
eller klagemyndigheden har truffet endelig afgørelse. Når
særlige grunde foreligger, kan vejmyndigheden tillade, at
begæring om overtagelse fremsættes efter udløbet af frister-
ne.

Stk. 10. En sag henvises til de taksationsmyndigheder, der
er nævnt i §§ 105 og 106, hvis vejmyndigheden afslår eje-
rens begæring efter stk. 8, eller hvis der ikke kan opnås
enighed om erstatningens størrelse.

Stk. 11. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav
på overtagelse er berettiget. Er dette tilfældet, fastsætter tak-
sationsmyndighederne erstatning for arealets overtagelse ef-
ter § 105.

Stk. 12. Sager, jf. stk. 10, behandles for så vidt angår
statsveje, herunder planlagte statsveje, af de myndigheder,
der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom.

Stk. 13. Transportministeren kan træffe afgørelse om, at
sager, jf. stk. 10, skal behandles af de myndigheder, der er
nævnt i §§ 105 og 106.

Adgangsbestemmelser

§ 51. Vejmyndigheden fastsætter, hvilke varige begræns-
ninger der skal gælde med hensyn til tilslutning af nye veje
og stier og anlæg af nye adgange. Vejmyndigheden kan end-
videre fastsætte varige begrænsninger vedrørende udnyttel-
sen af bestående adgange til vejen.

Stk. 2. Vejdirektoratet fastsætter adgangsbestemmelser for
samtlige statsveje.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter bestemmelser for
kommuneveje, som skønnes af særlig betydning for den
gennemgående færdsel.

Om adgangsbestemmelsernes fastsættelse

§ 52. Vejmyndigheden skal offentliggøre sin påtænkte be-
slutning om adgangsbestemmelser, ligesom vejmyndighe-
den skal meddele enhver ejer og bruger af ejendomme, der
må antages at blive berørt af adgangsbestemmelsen, om
baggrunden for adgangsbestemmelsen og de konkrete ad-
gangsbestemmelser, der ønskes fastsat for ejendommen.

Stk. 2. I forbindelse med offentliggørelsen og meddelel-
sen fastsættes en frist på mindst 12 uger til at fremkomme
med bemærkninger og indsigelser. Offentliggørelsen og
meddelelsen skal endvidere indeholde oplysning om indhol-
det af § 57.

§ 53. Vejdirektoratet skal forhandle med kommunalbesty-
relsen, inden der fastsættes adgangsbestemmelser for stats-
veje, der ligger i den pågældende kommune. Denne pligt
gælder dog ikke for afgørelser omfattet af § 50, stk. 2.
Stk.2. Er der uenighed mellem Vejdirektoratet og kommu-
nalbestyrelsen, afgør transportministeren tvisten om, hvilke
adgangsbestemmelser der skal fastsættes for vejstrækningen.

Ændring af adgangsbestemmelser

§ 54. Vejmyndigheden kan af egen drift eller efter ansøg-
ning ændre, dispensere eller ophæve adgangsbestemmelser
på en ejendom eller en vejstrækning i sin helhed.

Den påtænkte beslutnings retsvirkninger

§ 55. Vejmyndigheden kan nedlægge forbud mod, at der
på en ejendom etableres forhold, der er i strid med en på-
tænkt adgangsbestemmelse for ejendommen, når vejmyn-
dighedens påtænkte beslutning er offentliggjort, eller med-
delelsen er kommet frem til ejeren eller brugeren.

Stk. 2. Et forbud efter stk. 1 kan kun nedlægges for en pe-
riode af et år regnet fra offentliggørelsen eller meddelelsen
af den påtænkte beslutning.

Stk. 3. Vejmyndighedens påtænkte beslutning, jf. stk. 1,
skal respekteres af enhver fra datoen for offentliggørelsen
eller meddelelsen af den påtænkte beslutning, uanset hvor-
når deres rettigheder er erhvervet.

Vejmyndighedens endelige afgørelse om
adgangsbestemmelser

§ 56. Vejmyndighedens endelige afgørelse om adgangs-
bestemmelser skal træffes snarest muligt efter udløbet af fri-
sten for indsigelser, jf. § 52, stk. 2, dog senest et år efter of-
fentliggørelsen eller meddelelsen af den påtænkte beslut-
ning.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal offentliggøre og meddele sin
afgørelse til ejere og brugere af ejendomme, der bliver be-
rørt af afgørelsen.

Stk. 3. Vejmyndighedens offentliggjorte afgørelse om ad-
gangsbestemmelser skal respekteres af enhver fra datoen for
offentliggørelsen af vejmyndighedens afgørelse, uanset
hvornår deres rettigheder er erhvervet.

Stk. 4. Vejmyndigheden sørger for, at afgørelsen tinglyses
på de berørte ejendomme. Vejmyndigheden kan pålægge
grundejeren at betale alle udgifter i forbindelse med tinglys-
ning, når behovet for en tinglysning skyldes grundejerens
ønske om at få ændret de hidtidige adgangsbestemmelser.

Overtagelse af areal

§ 57. Afskæres ejeren af en ejendom, som følge af en på-
tænkt eller endeligt fastlagt adgangsbestemmelse truffet ef-
ter §§ 51 eller 56, fra en udnyttelse af arealet, der er økono-
misk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens
beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den
udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og omlig-
gende arealer, kan ejeren begære arealet helt eller delvist
overtaget af vejmyndigheden, medmindre vejmyndigheden
kan anvise anden fornøden adgang til arealet.

Stk. 2. Begæring om overtagelse af arealer skal fremsæt-
tes inden 6 måneder efter, at vejmyndigheden eller klage-
myndigheden har truffet endelige afgørelse. Når særlige
grunde foreligger, kan vejmyndigheden tillade, at begæring
om overtagelse fremsættes efter udløbet af fristerne.

§ 58. En sag henvises til de taksationsmyndigheder, der er
nævnt i §§ 105 og 106, hvis vejmyndigheden afslår ejerens
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begæring efter § 57, eller hvis der ikke kan opnås enighed
om erstatningens størrelse.

Stk. 2. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav
på overtagelse er berettiget. Er dette tilfældet, fastsætter tak-
sationsmyndighederne erstatning for arealets overtagelse ef-
ter reglerne i § 105.

Stk. 3. Taksationsmæssige sager, der angår statsveje, her-
under planlagte statsveje, behandles af de myndigheder, der
er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ve-
drørende fast ejendom.

Stk. 4. Transportministeren kan træffe afgørelse om, at
spørgsmålet, jf. stk. 3, skal afgøres efter reglerne i §§ 105 og
106.

§ 59. Miljøministeren og justitsministeren kan hver især
inden for deres område fastsætte nærmere regler om matri-
kulære berigtigelser, henholdsvis tinglysningsmæssige be-
rigtigelser, der er foranlediget af bestemmelserne i dette ka-
pitel.

Kapitel 7
Udskillelse af vejareal i matriklen og hævd

§ 60. Vejmyndighedens ejendomsret til nyerhvervede vej-
arealer skal sikres ved arealernes udskillelse i matriklen.

Stk. 2. Hævd kan ikke vindes over offentlige veje, hvis
arealer er udskilt i matriklen, medmindre denne hævd er
vundet, inden vejarealet blev udskilt.

§ 61. Vejmyndigheden skal sørge for, at offentlige veje
udskilles i matriklen som offentlige vejarealer, medmindre
særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Nedlægges en offentlig vej, skal vejmyndigheden
sørge for, at den fornødne ændring i matriklen foretages.

Stk. 3. Transportministeren kan efter forhandling med
miljøministeren fastsætte nærmere regler for vejarealers ud-
skillelse og ændring i matriklen.

Kapitel 8
Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

§ 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt
til
1) at sørge for snerydning,
2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og
3) at sørge for renholdelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glat-
førebekæmpelsens og renholdelsens omfang og rækkefølge.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politi-
et bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra
pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse.

Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier
skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæm-
pelse.

Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndig-
hedens pligt til renholdelse alene den renholdelse, der er
nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog
ikke parkerings- og rastepladser og lignende i landzone eller
for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzo-
ne, hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at de private

fællesveje skal administreres efter byreglerne i §§ 25-86 i
lov om private fællesveje.

Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger
af denne bestemmelse, udføre af en anden vejmyndighed
samt afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en
anden vejmyndighed.

Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med
politiet nærmere regler for vejmyndighedens gennemførelse
af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne
skal offentliggøres.

Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med ju-
stitsministeren fastsætte vejledende retningslinjer for sne-
rydning og glatførebekæmpelse.

Grundejernes forpligtelser

§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid
pligt til at renholde, snerydde og glatførebekæmpe trapper
til deres ejendomme.

§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden
efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere, hvis
ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal sneryd-
de, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejen-
dommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§
66-68. Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående
færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gang-
broer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.

Stk. 2. Grundejerne kan ved en beslutning efter stk. 1 kun
pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov
og stiareal langs sin ejendom i en bredde på maksimalt 10
meter. Det skal dog være det til ejendommen nærmest græn-
sende fortovs- eller stiareal.

Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og
lufthavne for vejstrækninger, hvor der er adgang fra ejen-
dommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift
af jernbane eller luftfartsanlæg, kan der kun pålægges for-
pligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af
10 meter til hver side langs ejendommen.

Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres.
Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutnings-

kompetence i henhold til stk. 1 til kommunalbestyrelsen i
den kommune, hvor statsvejen ligger.

§ 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet
give nærmere forskrifter for grundejernes pligt for udførel-
sen af snerydningen, glatførebekæmpelsen og renholdelse,
herunder for de virkemidler, der må benyttes.

§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at
rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter snefald.

Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen om-
kring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installatio-
ner til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne.

§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebe-
kæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod glat føre
snarest muligt efter førets indtræden.

§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter
at
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1) fjerne ukrudt og lignende,
2) renholde fortov eller sti, der er asfalterede, brolagte, fli-

sebelagte eller på anden måde overfladebehandlede
færdselsarealer,

3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller
til ulempe for færdslen, og

4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennem-
løb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt,
hvad der kan hindre vandets frie løb.

Tilsyn mv.

§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne
overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64 og 66-68. Når
transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence
i henhold til § 64, stk. 5, føres tilsynet dog af den relevante
kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foran-
staltninger udføre for grundejerens regning, hvis grundejer-
en ikke overholder sine forpligtelser.

§ 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller
genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er sær-
lig forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det
efterladte fjerne for den pågældendes regning.

§ 71. Vejmyndigheden kan på ejendomme, som grænser
til offentlig vej eller sti, opstille flyttelige sneskærme eller
træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til fore-
byggelse af snedriver på vejarealet.

Stk. 2. I landzone kan vejmyndigheden midlertidigt benyt-
te ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, for at
kunne varetage sine pligter efter § 62. Hvis en vej ikke
umiddelbart kan ryddes, kan vejmyndigheden etablere og af-
mærke en midlertidig vej over tilgrænsende arealer.

Stk. 3. Erstatning for skader, der opstår i forbindelse med
foranstaltninger efter stk. 1 og 2, fastsættes af de taksations-
myndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, hvis der ikke
kan opnås enighed om erstatningens størrelse.

§ 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der
er pålagt grundejere efter § 64, stk. 1, helt eller delvist skal
udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejer-
nes regning. Vejmyndigheden fastsætter fordelingen af ud-
gifterne hertil mellem grundejerne.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres bil-
ligst muligt, jf. § 137, når den udfører arbejde for ansøgers
regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et
administrationstillæg efter § 30.

Kapitel 9
Råden over vejareal

Opgravning m.v.

§ 73. Der skal søges om vejmyndighedens tilladelse, in-
den der foretages forandringer, herunder opgravning mv., på
en offentlig vejs areal. Uopsættelige reparationsarbejder på
ledninger kan dog udføres uden tilladelse, når der snarest
herefter sker anmeldelse til vejmyndigheden.

Stk. 2. Der skal søges om vejmyndighedens tilladelse, in-
den der graves, pløjes eller udføres andre lignende foran-
staltninger så tæt ved vejarealet, at vejarealet, vejafmærk-
ninger eller skelsten mv. beskadiges.

Stk. 3. Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage
udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 me-
ter, samt nærmere vejens areal end svarende til 2 gange høj-
deforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og ve-
jens areal.

Stk. 4. Der skal søges om Vejdirektoratets tilladelse, in-
den der anbringes langsgående ledninger på eller i arealer af
statsveje, der er anlagt eller udbygget som motorveje.

Stk. 5. Tilladelser efter stk. 1-4 er altid betinget af, at in-
dehaveren retablerer vejarealet efter vejmyndighedens an-
visninger, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndighe-
den og indehaveren af tilladelsen. Tilsvarende gælder uop-
sættelige reparationsarbejder, jf. stk. 1.

Stk. 6. Den, som ved offentlige veje og offentlige veje un-
der anlæg, iværksætter byggeri, udgravning eller opfyld-
ning, skal træffe de foranstaltninger, der efter arbejdets art
og omfang er nødvendige for at afværge fare eller ulempe
for færdslen, herunder sikring mod udskriden eller beskadi-
gelse af vejarealet eller af de ledninger, kabler, standere
mv., der er anbragt i arealet. Hvis jordbundens art nødven-
diggør det, kan vejmyndigheden stille krav om iagttagelse af
særlige sikkerhedsforanstaltninger eller om en mindre skrå-
ningshældning eller fastsætte en større afstand fra vejen, in-
den for hvilken udgravning eller opfyldning ikke må foreta-
ges.

Stk. 7. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om, at visse typer gravearbejder kan undtages fra kravet om
tilladelse efter stk. 1–4, regler om udførelse af gravearbejde
mv. Transportministeren kan endvidere fastsætte nærmere
regler om proceduren for ansøgning om tilladelse efter stk.
1-4, ansøgningsfrister, frister for vejmyndighedernes be-
handling af ansøgninger efter stk. 1-4 og de krav vejmyndig-
hederne kan stille til ansøgninger om tilladelse efter stk. 1-4.

Koordinering af gravearbejder, ansøgningsprocedure mm.

§ 74. Den, der planlægger at ansøge om tilladelse til at
foretage forandringer, herunder opgravning mv., på en of-
fentlig vejs areal, jf. § 73, stk. 1-4, skal så tidligt som muligt
drøfte det planlagte arbejde med andre graveaktører med
henblik på at undersøge, om flere gravearbejder kan koordi-
neres.

Stk. 2. En graveaktør eller vejmyndighed skal efter an-
modning oplyse om de grave- eller anlægsarbejder efter §
73, der enten er udstedt tilladelse til, som afventer tilladelse,
eller hvor der inden for de næste 6 måneder forventes indgi-
vet en første ansøgning om tilladelse til.

Stk. 3. Overholder en graveaktør eller vejmyndighed ikke
koordineringsforpligtelsen, jf. stk. 1, og oplysningsforplig-
telsen, jf. stk. 2, skal pågældende dække de dokumenterede
tab eller meromkostninger, som vejmyndigheden eller andre
graveaktører lider som følge af den manglende koordine-
ring.

Stk. 4. Transportministeren fastsætter nærmere regler om
de oplysninger, der skal gives efter stk. 2, om koordinering
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af gravearbejder efter stk. 1, og om offentliggørelse af op-
lysninger om planlagte arbejder og tilladelser mv., samt om
fordeling af udgifterne til gravearbejder, erstatning mv. i
forbindelse med, at flere graveaktører har udnyttet samme
opgravning af vejarealet.

§ 75. En ansøgning efter § 73, stk. 1-4, skal indeholde op-
lysning om resultatet af de drøftelser og undersøgelser, der
fremgår af § 74 og eventuelle muligheder for at koordinere
flere gravearbejder.

Vilkår for gravetilladelser

§ 76. Vejmyndigheden kan lade tilladelser efter § 73, stk.
1-4 være betinget af vilkår, jf. stk. 2.

Stk. 2. Der kan bl.a. fastsættes vilkår om:
1) Længde og bredde på åbne grave.
2) Frist for gennemførelse af det tilladte gravearbejde.
3) Tidspunkter for arbejdets udførelse.
4) Vejafmærkning og hensyn til vejens naboer, herunder

miljømæssige hensyn.
5) At indehaveren af en tilladelse skal tåle, at andre får til-

ladelse til at udnytte samme opgravning til at udføre
egne arbejder i eller over vejarealet inden for det i tilla-
delsen fastsatte tidsrum. Vejmyndigheden kan i den
forbindelse fastsætte nye vilkår for det samlede arbej-
de, herunder om fordeling af graveudgifterne.

6) Bod ved forsinkelser.
Stk. 3. Overholdes tilladelsen eller vilkårene ikke, kan

vejmyndigheden meddele påbud om lovliggørelse af forhol-
det. Hvis vejmyndighedens påbud og vilkår efter denne be-
stemmelse ikke efterkommes inden for en af vejmyndighe-
den fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre
for graveaktørens regning eller forlænge fristen.

Stk. 4. Indtil 2 år efter, at vejmyndigheden har udført ved-
ligeholdelsesarbejde på en offentlig vej, kan vejmyndighe-
den betinge en gravetilladelse af, at den, der modtager tilla-
delsen, dækker ethvert tab, som påføres vejmyndigheden
som følge af gravearbejdet. Dette kræver dog, at vejmyndig-
heden senest 6 måneder før igangsættelse af vedligeholdel-
sesarbejdet har offentliggjort dette, og at vejmyndigheden
har afholdt et møde før igangsættelsen med graveaktører,
der har anmodet herom, med henblik på at undersøge mulig-
hederne for at koordinere vedligeholdelsesarbejdet med an-
dre planer vedrørende den pågældende vejstrækning.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter nærmere regler om
fastlæggelse af bod ved forsinkelser, jf. stk. 2, nr. 6.

Ledningsarbejder

§ 77. Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og
stier, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbin-
delse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden in-
den for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan
varetage, betales af ledningsejeren.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt
bestemt ved aftale, kendelse afsagt af en ekspropriations-
kommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse

truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslo-
vens §§ 37 og 38, jf. § 40.

Stk. 3. Foretages der i forbindelse med et statsvejsanlæg
arbejder på en kommunalt eller fælleskommunalt ejet led-
ning placeret i en kommunevej, afholder staten udgifterne til
dette ledningsarbejde. Udgifter til senere arbejder på disse
ledninger er dog omfattet af stk. 1.

§ 78. Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje ud-
føres af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er
særligt aftalt.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre vejar-
bejder i forbindelse med ledningsarbejder, hvis
1) der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med an-

dre arbejder på vejarealet,
2) ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindel-

se med en tilladelse, eller
3) arbejdets udførelse kræver særlig faglig ekspertise.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan i særlige tilfælde lade lednings-
arbejder udføre på ledningsejerens regning, når ledningseje-
ren trods indskærpelse af vilkårene for gravetilladelsen ikke
overholder disse. Vejdirektoratet kan i dette tilfælde me-
dregne et administrationstillæg efter § 30.

Vejmyndighedens pligt til at koordinere vej- og
ledningsarbejder

§ 79. I forbindelse med en vejmyndigheds arbejder efter §
77, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne
af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, skal vej-
myndigheden tage hensyn til ledninger i eller over vejarea-
let.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal så tidligt som muligt drøfte
et planlagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at
undersøge, hvordan arbejdet kan tilrettelægges på den mest
hensigtsmæssige måde for vejmyndigheden og ledningseje-
ren.

Stk. 3. Opnås der ikke enighed mellem vejmyndigheden
og ledningsejeren, kan vejmyndigheden, efter at have med-
delt ledningsejeren, at det planlagte arbejde påbegyndes,
gennemføre arbejdet og kræve nærmere bestemte lednings-
arbejder udført af ledningsejeren.

Stk. 4. Vejdirektoratet kan i særlige tilfælde lade de led-
ningsarbejder, der er nævnt i stk. 3, udføre for ledningseje-
rens regning. Vejdirektoratet kan i dette tilfælde opkræve et
administrationstillæg efter § 30.

Stk. 5. Tvister om betaling for arbejder på eller af hensyn
til ledninger kan indbringes for transportministeren efter §
133, stk. 2 og 3.

Genstande mv. på vejarealet

§ 80. Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens
tilladelse anvendes til
1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere,

materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvog-
ne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn eller lig-
nende,

2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller ud-
lejning eller
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3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation,
påfyldning af drivmidler,

4) rengøring eller lignende, når dette sker som led i er-
hvervsvirksomhed.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af
vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øje-
med.

Stk. 3. Transportministeren kan undtage visse former for
råden over vejarealet fra kravet om tilladelse efter stk. 1 og
kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere
regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyn-
digheden skal forhandle med politiet om de nærmere regler
og derefter offentliggøre dem.

§ 81. Vejmyndigheden kan udstede påbud om fjernelse af
genstande mv., hvis disse er anbragt på vejarealet uden tilla-
delse efter § 80, og der ikke efterfølgende kan meddeles til-
ladelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan fjerne genstande mv. for den
pågældendes regning, såfremt et påbud efter stk. 1 ikke ef-
terkommes.

Stk. 3. Vejmyndigheden og politiet kan straks, og uden
forudgående påbud, fjerne genstande mv. for den pågælden-
des regning, når genstandene er til ulempe eller til fare for
færdslen.

Spildevand mv.

§ 82. Tilledning af spildevand, overfladevand m.m. til of-
fentlige veje eller disse vejes grøfter eller ledninger må kun
ske med vejmyndighedens tilladelse.

Digital ansøgningsprocedure

§ 83. Ansøgning efter § 73, stk. 1-4, § 80, stk. 1 og § 82,
skal indgives til vejmyndigheden ved anvendelse af den di-
gitale løsning, som vejmyndigheden stiller til rådighed (digi-
tal selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digi-
tal selvbetjening, afvises af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal, hvis den finder, at der fore-
ligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forven-
tes at kunne anvende digital selvbetjening, tilbyde, at ansøg-
ningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbe-
tjening efter stk. 1. Vejmyndigheden bestemmer, hvordan en
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den
skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan helt ekstraordinært ud over i
de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, undlade at afvise en ansøg-
ning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der
ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for
vejmyndigheden ved at modtage ansøgningen på anden må-
de end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning anses efter denne lov for at
være kommet frem, når den er tilgængelig for vejmyndighe-
den.

Valgplakater

§ 84. I perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8
dage efter valgdagen må der i forbindelse med folketings-

valg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parla-
mentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på of-
fentligretligt grundlag, ophænges valgplakater på offentlige
veje. Ophængning af valgplakater må ske fra døgnets be-
gyndelse. Nedtagning af valgplakater og midler til fastgørel-
se af valgplakater skal være tilendebragt ved døgnets afslut-
ning.

Stk. 2. Valgplakater må ophænges på master til vejbelys-
ningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt
indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise
valgplakater.

Stk. 3. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en
sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning,
herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende ud-
styr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øv-
rigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Stk. 4. Valgplakater må ikke ophænges
1) på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes

rampeanlæg,
2) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på

strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60
km/t.,

3) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på
strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er
nedsat til 60 km/t eller derunder,

4) på samme indretning som autoriseret afmærkning, her-
under færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende
vejudstyr,

5) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelska-
be og lignende,

6) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cy-
kelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,

7) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt
fra nederste kant af valgplakaten,

8) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning
målt fra øverste kant af valgplakaten eller

9) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader
på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelys-
ning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

§ 85. En ophængt valgplakat skal være forsynet med
navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridi-
ske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Op-
lysninger om juridiske personer skal suppleres med navn,
adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræ-
senterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på
en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperio-
den.

Stk. 2. Valgplakater, der er ophængt i strid med § 84,
stk. 2-4, skal nedtages inden for 24 timer efter, at vejmyn-
digheden har meddelt et påbud herom til den fysiske eller
juridiske person, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller den fysi-
ske person nævnt i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som
ikke er nedtaget inden for den i stk. 2 nævnte frist eller er
ophængt uden for det i § 84, stk. 1, nævnte tidsrum. Vej-
myndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er
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ophængt i strid med § 84, stk. 2-4, og som ikke indeholder
de i stk. 1 krævede oplysninger.

Stk. 4. Vejmyndigheden eller politiet kan straks nedtage
valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for
trafiksikkerheden.

Stk. 5. Vejmyndigheden skal umiddelbart efter nedtagnin-
gen rette henvendelse til den fysiske eller juridiske person,
der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller den fysiske person nævnt i
stk. 1, 2. pkt., med anmodning om, at valgplakaterne afhen-
tes. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter
valgdatoen, kan destrueres.

Stk. 6. Vejmyndighedens og politiets udgifter efter
stk. 3-5 samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og
indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt
at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske
eller juridiske person, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., pålægges
at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan
sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågæl-
dendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan den fysiske eller juri-
diske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at
afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan
sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågæl-
dendes foranledning.

Stk. 7. Afgørelser efter stk. 2 og 6 og dispositioner efter
stk. 3-5 kan ikke påklages til højere administrativ myndig-
hed.

Faste genstande over vejarealet

§ 86. Det kræver vejmyndighedens tilladelse at anbringe
faste genstande, skilte eller lignende, hvis de rager ind over
en offentlig vejs areal, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan uden vejmyndighedens tilladelse anbrin-
ges:
1) Karnapper, åbne altaner, udbuede vinduer og lignende

bygningsdele, der er hævet 2,8 m over fortov, dog kun
indtil 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti.

2) Porte, døre, skodder og vinduer, der er indrettet til at
åbne udad, når deres underkant holdes i en højde af
mindst 2,3 m over fortov.

Beplantning

§ 87. Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse el-
ler hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og
anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, ned-
skåret, opstammet eller studset.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for eje-
rens regning, hvis vejmyndighedens krav efter stk. 1 ikke ef-
terkommes inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder for hegn, jf. lov om hegn. Hvis
der er enighed om, at hegnet er et fælleshegn, eller fastslås
dette ved et hegnssyn, afholder vejmyndigheden udgifterne
til de pålagte arbejder.

Tankanlæg

§ 88. Det kræver vejmyndighedens tilladelse at etablere
eller udvide tankanlæg på eller ved offentlig vej. Tilladelsen

kan tidsbegrænses. Tilladelsen bortfalder, hvis indehaveren
af tilladelsen opgiver virksomheden. Det samme gælder,
hvis tankanlægget ikke er etableret, og virksomheden ikke
er taget i brug inden 2 år efter, at tilladelsen er meddelt. Fri-
sten kan i særlige tilfælde forlænges. Overdragelse af tan-
kanlæg må ikke ske uden vejmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Etablering eller udvidelse af tankanlæg på eller ved
kommuneveje i mindre afstand end 100 meter, dog 50 meter
i byer og bymæssige områder, fra en statsvej kræver udover
tilladelse efter stk. 1 også tilladelse fra Vejdirektoratet.

Stk. 3. Tilladelser efter stk. 1 og 2 kan indeholde vilkår
om placering, udformning, indretning og anvendelse mv.

Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 og 2 kan også indeholde vil-
kår om, at der foretages foranstaltninger ved den offentlige
vej, som nødvendiggøres af tankanlægget og om, at udgif-
terne herved helt eller delvis afholdes af tankanlæggets inde-
haver. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de foran-
staltninger, der er nævnt i 1. pkt., på tilladelsesindehavers
regning.

Stk. 5. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på el-lade-
stationer og lignende indretninger, der leverer andre former
for fremdrivningsmidler til køretøjer.

Stk. 6. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om etablering og drift af tankanlæg ved offentlig vej.

Forhandling med politiet

§ 89. Inden der gives tilladelse efter §§ 73, 80, 82, 86 og
88 skal vejmyndigheden forhandle med politiet.

Betaling for parkering

§ 90. Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse
af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg
for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretnin-
gen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn
med de parkerede motorkøretøjer.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke be-
stemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller
andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en be-
grænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræ-
ves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det
tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.

Stk. 3. Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for
parkering skal offentliggøres.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter
stk. 1 og 2 i forhold til formålet med parkeringen, varetagel-
se af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter
denne lov.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter efter forhandling
med justitsministeren regler om dokumentation for betalt
parkering.

§ 91. Ansøgning om særlige parkeringstilladelser, hvor
adgangen til parkering er begrænset med hjemmel i § 90,
stk. 2, skal indgives til vejmyndigheden ved anvendelse af
den digitale løsning, som vejmyndigheden stiller til rådighed
(digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved
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digital selvbetjening, afvises af vejmyndigheden, jf. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal, hvis den finder, at der fore-
ligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forven-
tes at kunne anvende digital selvbetjening, tilbyde, at ansøg-
ningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbe-
tjening efter stk. 1. Vejmyndigheden bestemmer, hvordan en
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den
skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan helt ekstraordinært ud over i
de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, undlade at afvise en ansøg-
ning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der
ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for
vejmyndigheden ved at modtage ansøgningen på anden må-
de end digitalt.

Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet
frem, når den er tilgængelig for vejmyndigheden.

Vejskilte, færdselstavler mv.

§ 92. På ejendomme langs med offentlige veje kan vej-
myndigheden anbringe og vedligeholde
1) skilte med angivelse af vejnavne,
2) skilte, der angiver retningen til en eller flere adresser,
3) vejafmærkning, jf. færdselslovens § 95, stk. 1, samt

nødvendigt tilbehør hertil,
4) foranstaltninger til belysning af vejafmærkning og vej-

navneskilte mv.,
5) master, barduner og bæretråde til brug for offentlige

samfærdselsmidler og forsyningsanlæg, og
6) mærker for nivellement og afmærkning i forbindelse

med forarbejder til anbringelse af vejafmærkning og
vejnavneskilte mv.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal mindst 2 uger inden, der
foretages de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, skriftligt
orientere ejere og brugere af ejendommen.

Stk. 3. Vejmyndigheden erstatter enhver skade eller ulem-
pe, som forvoldes ved anbringelse, tilstedeværelse eller ved-
ligeholdelse af de skilte mv., der er nævnt i stk. 1. I tilfælde
af uenighed om erstatningens størrelse indbringer vejmyn-
digheden spørgsmålet for de taksationsmyndigheder, der er
nævnt i §§ 105 og 106.

Stk. 4. For så vidt angår statsvejene indbringer Vejdirek-
toratet uenighed om erstatningen for de taksationsmyndighe-
der, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropria-
tion vedrørende fast ejendom, medmindre transportministe-
ren bestemmer, at spørgsmålet behandles af de myndighe-
der, der er nævnt i §§ 105 og 106.

Hegn mod vej

§ 93. Vejmyndigheder kan, når det er nødvendigt af tra-
fiksikkerhedsmæssige eller vejtekniske grunde, bestemme,
at der på ejendomme, der grænser til en offentlig vej, skal
etableres og vedligeholdes hegn mod vejen for grundejerens
regning. Vejmyndigheden kan træffe nærmere bestemmelse
om hegnets udformning og placering.

Stk. 2. Vejmyndigheden etablerer og vedligeholder et
eventuelt nødvendigt hegn for vejmyndighedens regning,
når en adgangsbestemmelse efter § 51 indebærer, at der ikke

lovligt kan etableres adgang fra en ejendom til den offentli-
ge vej. Ved matrikulære ændringer af en ejendom, der græn-
ser til en vejstrækning med adgangsbestemmelser, kan vej-
myndigheden dog kræve, at ejeren af ejendommen for egen
regning etablerer og vedligeholder nødvendigt hegn mod ve-
jen.

Stk. 3. Hvis der på en ejendom ikke opsættes hegn mod
offentlig vej, og det areal af ejendommen, der ligger nær-
mest vejen, benyttes til almindelig færdsel, kan vejmyndig-
heden dog bestemme, at reglerne i §§ 13-24 og 44-55 om
vedligeholdelse i lov om private fællesveje skal finde anven-
delse på det pågældende areal.

Kapitel 10
Ekspropriation og taksation

Ekspropriationsmyndigheder

§ 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter
reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Transportministeren kan efter en vejmyndigheds
begæring tillade, at ekspropriation til kommunale vejanlæg
sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspro-
priation vedrørende fast ejendom.

§ 95. Ekspropriation til statslige vejanlæg sker efter regle-
rne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrøren-
de fast ejendom.

Stk. 2. Transportministeren kan bestemme, at ekspropria-
tion til statsveje skal ske ved kommunal foranstaltning efter
reglerne i dette kapitel.

§ 96. Vejmyndigheden kan ekspropriere til offentlig vej
eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Det
samme gælder, når en ekspropriation til private veje og stier
er nødvendig på grund af
1) anlægsarbejder mv. på offentlig vej, jf. §§ 48 og 97,
2) beslutninger om oprettelse eller benyttelsen af adgange

til offentlige veje, jf. § 50, stk. 4, § 54, og § 56, stk. 1,
eller

3) beslutninger om vejadgang på grund af nedlæggelse af
offentlige veje.

§ 97. Der kan eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og æn-
dring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige suppleren-
de foranstaltninger.

Stk. 2. Der kan endvidere eksproprieres af hensyn til ud-
nyttelse, betjening, sikring, synlighed, beskyttelse og drift af
vejen. Til statslige vejanlæg kan der desuden eksproprieres
til supplerende anlæg, når beliggenheden i tilknytning til ve-
jen er af særlig betydning for trafikanterne.

§ 98. Ved ekspropriation kan der
1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indret-

ninger, der er fast knyttet til disse, samt tilbehør hertil,
2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i

ejerens rådighed,
3) erhverves ret til at udøve en særlig råden over den faste

ejendom og
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4) endeligt eller midlertidigt erhverves, ophæves eller
foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutret-
tigheder eller andre rettigheder over den faste ejendom.

Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret
bortfalder alle rettigheder til det eksproprierede, medmindre
andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

Stk. 3. Stiftes der ved ekspropriation rettigheder, som
nævnt i stk. 1, nr. 2, skal disse respekteres af andre rettig-
hedshavere over ejendommen, medmindre andet bestemmes
i det enkelte tilfælde.

Forberedelser og undersøgelser

§ 99. Vejmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt,
til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse
adgang til en privat ejendom med henblik på at foretage
jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og an-
dre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på at fore-
tage undersøgelser og projektering af nye vejanlæg eller æn-
dring af eksisterende vejanlæg samt klimarelaterede afvær-
geforanstaltninger.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal mindst 14 dage før gennem-
førelsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1, give
skriftligt besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis
dette ikke er muligt, skal oplysning om de forberedende un-
dersøgelser offentliggøres i lokale medier eller lignende.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan under samme betingelser,
som nævnes i stk. 1, lade foretage arkæologiske forundersø-
gelser.

Stk. 4. Vejmyndigheden skal mindst 28 dage før gennem-
førelsen af arkæologiske forundersøgelser efter stk. 3 give
skriftlig besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis
dette ikke er muligt, skal oplysning om de arkæologiske for-
undersøgelser offentliggøres i lokale medier eller lignende.

Stk. 5. Erstatning for skader og ulempe, som påføres ved
undersøgelser efter stk. 1 og 3, fastsættes efter § 105. I til-
fælde af uenighed mellem skadelidte og vejmyndigheden
indbringes erstatningsspørgsmålet for de taksationsmyndig-
heder, der er nævnt i §§ 105 og 106.

Stk. 6. Taksationsmæssige spørgsmål, der angår statsveje,
herunder planlagte statsveje, behandles af de myndigheder,
der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation
vedrørende fast ejendom, medmindre transportministeren
bestemmer andet.

Ekspropriationens gennemførelse

§ 100. Vejmyndigheden skal afholde en åstedsforretning,
inden ekspropriation besluttes.

Stk. 2. Inden åstedsforretningen skal vejmyndigheden ud-
færdige en arealfortegnelse og en ekspropriationsplan.

Stk. 3. Arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen skal
bl.a. indeholde oplysning om den omtrentlige størrelse af de
berørte arealer og en kort angivelse af de ændringer i de be-
stående forhold, som ekspropriationen vil medføre for ejen-
dommene.

Stk. 4. Arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen skal i
mindst 4 uger før åstedsforretningen være offentligt tilgæn-
gelige.

Stk. 5. Vejmyndigheden skal med mindst 4 ugers varsel
offentliggøre tid og sted for åstedsforretningen. Vejmyndig-
heden skal med mindst 4 ugers varsel skriftligt indkalde de
ejere og brugere, som fremgår af arealfortegnelsen og andre,
der må skønnes at have en retlig interesse på grund af den
planlagte ekspropriation. Den del af arealfortegnelsen, der
vedrører den pågældendes ejers eller brugers ejendom, skal
vedlægges indvarslingen.

§ 101. Ved åstedsforretningen skal mindst et medlem af
den kommunalbestyrelse, der er vejmyndighed, deltage.
Åstedsforretningen skal ledes af et medlem af kommunalbe-
styrelsen. Der skal føres protokol over åstedsforretningen.

Stk. 2. Ved åstedsforretningen skal der redegøres for den
planlagte ekspropriation og dens omfang. Der skal over for
hver enkelt fremmødt redegøres for, hvordan de planlagte
foranstaltninger vil berøre vedkommendes ejendom eller ret-
tigheder, herunder hvordan adgangsforhold og afskårne
arealer skal reguleres.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan under åstedsforretningen
fremsætte forslag til erstatningens fastsættelse. Hvis der un-
der åstedsforretningen indgås aftale om erstatningens stør-
relse eller andre forhold i forbindelse med den planlagte
ekspropriation, skal disse indføres i protokollen. Forslag til
erstatningens fastsættelse fremsættes under forbehold for
ekspropriationens gennemførelse og vejmyndighedens ende-
lige godkendelse. Det samme gælder aftaler indgået under
åstedsforretningen.

Stk. 4. Ejere, brugere eller andre, der direkte eller indirek-
te berøres af den planlagte ekspropriation, har ret til under
åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter
åstedsforretningen er afholdt, at fremkomme med bemærk-
ninger til den planlagte ekspropriation, til at fremsætte for-
slag til ændringer og til at fremsætte de synspunkter, som de
mener, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Ekspropriationsbeslutning

§ 102. Vejmyndigheden kan træffe ekspropriationsbeslut-
ning, når fristen efter § 101, stk. 4, er udløbet.

Stk. 2. Ekspropriationsbeslutning kan dog træffes inden
udløbet af den i § 101, stk. 4, nævnte frist, hvis ekspropriati-
onen må anses for ubetydelig i forhold til den berørte ejen-
doms størrelse og værdi, og der under åstedsforretningen er
opnået tilslutning fra samtlige berørte grundejere, brugere
og andre, der direkte eller indirekte berøres af den planlagte
ekspropriation.

Stk. 3. Klage over vejmyndighedens ekspropriationsbe-
slutning afgøres af transportministeren, jf. § 132, stk. 2.

Stk. 4. Ekspropriationen og foranstaltninger til dens gen-
nemførelse må ikke iværksættes før klagefristens udløb, jf. §
132, medmindre dette er accepteret af de berørte ejere og
brugere.

Stk. 5. Vejmyndigheden kan, i forbindelse med at den
meddeler ekspropriationsbeslutningen, fremsætte forslag til
erstatning, hvis der ikke inden ekspropriationsbeslutningen
er indgået aftale om erstatningens størrelse. Forslaget skal
da indeholde oplysning om, at erstatningen vil blive fastsat
af taksationsmyndighederne, hvis erstatningsforslaget ikke
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accepteres. Vejmyndigheden fastsætter en frist for accept af
erstatningsforslaget på mindst 4 uger. Vejmyndigheden skal
oplyse om, at sagen indbringes for taksationsmyndigheder-
ne, hvis meddelelsen ikke indeholder erstatningsforslag.

Erstatningens fastsættelse

§ 103. Erstatning for ekspropriationen efter § 96 og de
forberedende undersøgelser, der er nævnt i § 99, fastsættes
efter de almindelige erstatningsregler.

Stk. 2. En eventuel værdiforøgelse, som den tilbagebli-
vende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriatio-
nen, skal fradrages erstatningen. Erstatningen kan helt bort-
falde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er
større end det tab, der påføres ejendommen på grund af eks-
propriationen.

§ 104. Ejeren af en ejendom kan kræve, at hele ejendom-
men bliver eksproprieret, hvis ekspropriationen medfører, at
restejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffen-
hed, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt, at den bevares
som en selvstændig ejendom, eller det skønnes, at den ikke
kan udnyttes på en rimelig måde. Ejeren kan tilsvarende
kræve en del af ejendommen eksproprieret, hvis denne af-
skæres ved en vejlinje.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve hele ejendommen af-
stået, hvis det skønnes, at en erstatning for en ejendoms vær-
diforringelse kommer til at stå i åbenbart misforhold til re-
stejendommens værdi.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan kræve, at arealer, der er ble-
vet afskåret ved vejlinjen, og som ikke kan byttes til andet
areal, skal afstås, hvis erstatningen for deres værdiforringel-
se eller omkostninger ved at skaffe en ny adgang til arealer-
ne står i et åbenbart misforhold til arealernes værdi.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når der
foretages ekspropriation af de rettigheder, der er nævnt i §
98, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 5. Opnås der ikke aftale med vejmyndigheden om de
forhold, der er nævnt i stk. 1-4, træffes afgørelsen af de tak-
sationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106.

Taksationsmyndigheder

§ 105. Til afgørelse af erstatningsspørgsmål nedsætter
transportministeren taksationskommissioner og fastsætter
deres forretningsområder.

Stk. 2. En taksationskommission består af 3 medlemmer.
Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en for-
mand, der skal have en juridisk kandidateksamen. Forman-
den vælger til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommu-
nal liste, jf. stk. 3.

Stk. 3. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2
personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid opta-
ges på en liste over medlemmer af den taksationskommissi-
on, som kommunen er omfattet af.

§ 106. Transportministeren nedsætter overtaksationskom-
missioner til at efterprøve taksationskommissionernes afgø-
relser og fastsætter deres forretningsområder.

Stk. 2. En overtaksationskommission består af 5 medlem-
mer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en

formand, der skal have juridisk kandidateksamen, og 2 faste
medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den en-
kelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf.
stk. 3.

Stk. 3. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1
person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages
på en liste over medlemmer af den overtaksationskommissi-
on, som kommunen er omfattet af.

Stk. 4. En overtaksationskommission er beslutningsdyg-
tig, når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme af-
gørende.

§ 107. Taksationskommissionerne og overtaksationskom-
missionerne er uafhængige instanser, der ikke er undergivet
instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

§ 108. Medlemmer af taksations- og overtaksationskom-
missioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

§ 109. Til bistand for taksations- og overtaksationskom-
missionerne udpeger den enkelte vejmyndighed en landin-
spektør.

Stk. 2. Taksationskommissionen og overtaksationskom-
missionen kan under en sags behandling anmode særlige
sagkyndige om at afgive vejledende udtalelser. Vederlag til
de sagkyndige fastsættes af kommissionen.

§ 110. Taksationskommissionen og overtaksationskom-
missionen kan pålægge vejmyndigheden at betale en passen-
de godtgørelse, når en part har haft udgifter til sagkyndig bi-
stand.

§ 111. Taksations- og overtaksationskommissioner kan
med transportministerens godkendelse antage sekretærbi-
stand.

Stk. 2. Udgift til vederlag til formænd og sekretærer af-
holdes af staten. Alle andre udgifter ved kommissionernes
virksomhed afholdes af vedkommende vejmyndighed.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler for vederlag til for-
mænd og sekretærer for kommissioner samt til kommissi-
onsmedlemmer.

Taksation

§ 112. Hvis der ikke er opnået aftale om erstatningens
fastsættelse, skal vejmyndigheden indbringe erstatnings-
spørgsmålet for taksationskommissionen til afgørelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal indbringe erstatningsspørgs-
målet for taksationskommissionen senest 8 uger efter, at
ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller hvis ekspro-
priationsbeslutningen er påklaget, senest 4 uger efter endelig
afgørelse i klagesagen.

§ 113. Rejses der krav om erstatning i forbindelse med
gennemførelse af en ekspropriation af nogen, der ikke er
omfattet af ekspropriationen, og er andre erstatningsspørgs-
mål vedrørende ekspropriationen i forvejen indbragt for tak-
sationsmyndighederne, skal vejmyndigheden efter anmod-
ning fra den pågældende forelægge spørgsmålet for taksati-
onskommissionen. Taksationskommissionen kan optage
sagen til påkendelse, hvis den finder sagen egnet til behand-
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ling. Hvis sagen optages til realitetsbehandling, finder be-
stemmelserne i §§ 114 og 115 anvendelse.

§ 114. Når sagen er indbragt for taksationskommissionen,
indkaldes parterne skriftligt til møde med mindst 4 ugers
varsel.

§ 115. Under mødet oplyser kommissionen de fremmødte
om sagen. Parterne har herefter adgang til over for kommis-
sionen at fremsætte deres synspunkter vedrørende erstatnin-
gens fastsættelse.

Stk. 2. Kommissionen kan tage stilling til ethvert spørgs-
mål om erstatning, uanset om det er fremsat af parterne. Par-
terne skal forinden have lejlighed til at udtale sig om disse
spørgsmål.

Stk. 3. Kommissionens kendelse skal være begrundet og
forholde sig til de anbringender og relevante indsigelser,
som parterne er fremkommet med. I kendelsen angives det
eksproprieredes værdi i handel og vandel. Ved rådigheds-
indskrænkninger angives den værdiforringelse, der påføres
ejendommen. Hvis der ydes erstatning for andre ulemper,
der påføres ejeren af ejendommen eller andre, skal denne er-
statning angives med en særlig post.

Stk. 4. Erstatningsfastsættelsen kan ske med angivelse af
vilkår, når ganske særlige omstændigheder tilsiger det.

Stk. 5. Erstatningsfastsættelsen kan udskydes, når ganske
særlige omstændigheder tilsiger det, dog ikke længere end
til anlæggets udførelse. Hvis ejeren af en ejendom anmoder
om det, skal erstatning for arealafståelse altid fastsættes
straks.

Stk. 6. Kendelsen skal sendes til parterne og indeholde
oplysning om muligheden for at indbringe kendelsen for
overtaksationskommissionen og fristen for indbringelse.

Overtaksation

§ 116. Taksationskommissionernes kendelser kan indbrin-
ges for overtaksationskommissionerne.

Stk. 2. Taksationskommissionens kendelse skal indbrin-
ges skriftligt til taksationskommissionens formand senest 4
uger efter, at kendelsen er meddelt parten. Overtaksations-
kommissionens formand kan, efter at have indhentet udtalel-
se fra den anden part, beslutte at behandle en indbringelse,
der er modtaget efter fristens udløb. Hvis taksationskommis-
sionens kendelse afsiges på et møde, hvor parterne er til
stede, kan indbringelse ske ved erklæring til taksationskom-
missionens protokol.

§ 117. For overtaksationens arbejder gælder § 15.
Stk. 2. Hvis det alene er spørgsmålet om godtgørelse efter

§ 110, der er indbragt for overtaksationskommissionen, kan
kommissionen afgøre sagen på grundlag af skriftlige udta-
lelser fra parterne. Formanden kan bestemme, at sagen kan
afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden, at
der afholdes møde.

§ 118. Kendelsen skal sendes til enhver, som har en retlig
interesse i sagen, og som har anmodet om det.

Udbetaling af erstatning

§ 119. Vejmyndigheden skal uden unødigt ophold udbeta-
le erstatning efter denne lov til de berettigede.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal i tingbogen undersøge, om
der er panthavere eller andre rettighedshavere på ejendom-
men.

Stk. 3. Panthavere og andre rettighedshavere, hvis ret er
tinglyst, inden ekspropriationen er tinglyst, kan i prioritets-
orden kræve erstatningen udbetalt. Vejmyndigheden skal
oplyse eventuelle panthavere eller andre rettighedshavere
om denne ret.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan vejmyn-
digheden udbetale erstatningen til ejeren af ejendommen
uden samtykke fra panthavere eller andre rettighedshavere,
når vejmyndigheden skønner, at ekspropriationen i forhold
til ejendommens størrelse og værdi er ubetydelig og ikke in-
debærer nogen fare for pantesikkerheden.

§ 120. Erstatningsbeløbet forrentes fra datoen for ekspro-
priationsbeslutningen efter § 102. Når omstændighederne ta-
ler for det, kan et andet begyndelsestidspunkt fastsættes.
Forrentningen sker med en årlig rente, der svarer til den dis-
konto, der er fastsat af Nationalbanken på tidspunktet for
ekspropriationsbeslutningen.

Søgsmål mv.

§ 121. Søgsmål om ekspropriation efter denne lov skal
være anlagt inden 6 måneder efter, at taksationsmyndighe-
dernes endelige afgørelse er meddelt.

Stk. 2. Afgørelser, der kan efterprøves efter §§ 116 og
132, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klage-
mulighed er udnyttet.

§ 122. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
for ekspropriationssagers behandling og for taksations- og
overtaksationskommissionernes forretningsgang.

Stk. 2. Miljøministeren og justitsministeren kan hver især
inden for deres område fastsætte nærmere regler om frem-
gangsmåden ved matrikulære, tinglysningsmæssige berigti-
gelser, der bliver nødvendige på grund af ekspropriationer,
der er omfattet af denne lov.

Særlige regler for taksation efter andre love

§ 123. Erstatningssager, der indbringes for taksations-
myndighederne efter vandløbsloven og vandforsyningslo-
ven, bortset fra sager omfattet af vandløbslovens § 72 eller
vandforsyningslovens § 42, behandles efter bestemmelserne
i stk. 2-6.

Stk. 2. Sagen indbringes for taksationskommissionen ved
skriftlig anmodning til kommissionens formand. Anmodnin-
gen skal indeholde klagerens krav, en kort fremstilling af de
faktiske omstændigheder hvorpå kravet støttes, samt en an-
givelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren på-
beråber sig. Klageren skal sammen med anmodningen frem-
sende kopi af de dokumenter, som klageren agter at påberå-
be sig, når klageren er i besiddelse af disse.

Stk. 3. Ved sagens behandling gælder bestemmelserne i
§§ 103, 107, 108, §§ 109, stk. 2, §§ 111, 113-118 og 122.

16



Stk. 4. Taksationsmyndighederne kan pålægge en part at
betale sagsomkostninger til en anden part. Taksationsmyn-
dighederne kan bestemme, at klageren skal stille sikkerhed
for betaling af sagsomkostninger, som vedkommende måtte
blive pålagt. Sagen afvises, hvis sikkerhed ikke stilles inden
en af taksationsmyndighederne fastsat frist.

Stk. 5. Taksationsmyndighederne kan pålægge en part helt
eller delvis at betale taksationsmyndighedernes udgifter ved
sagens behandling bortset fra vederlag til formænd og sekre-
tærer. Der er udpantningsret for beløbet.

Stk. 6. Fri proces kan meddeles efter bestemmelserne i
retsplejelovens kapitel 31.

Kapitel 11
Nedlæggelse af kommuneveje

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets
fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kom-
munevej skal nedlægges.

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvist som vej,
hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejen-
dom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samti-
dig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt el-
ler delvist opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen
vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tidligst træffe endelig
beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fælles-
vej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse
som kommunevej, 4 år efter, at kommunalbestyrelsen har
offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes se-
nest 6 år efter offentliggørelsen.

Stk. 4. Opretholdes vejen som privat vej for en enkelt
ejendom, pålægger kommunalbestyrelsen ejeren af ejen-
dommen at overtage vejarealet.

Stk. 5. Opretholdes vejen som privat fællesvej, skal kom-
munalbestyrelsen træffe beslutning om, hvem der fremover
skal være ejer af vejarealet og hvilke ejendomme, der skal
have vejret til vejen. Kommunalbestyrelsen skal sørge for
tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst til vej-
arealet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter
stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der for-
ventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres
herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde op-
lysning om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opret-
holdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejen-
dom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for
kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opret-
holdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kra-
vet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer
afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§
105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den
pågældende.

§ 125. Før en endelig beslutning om, at en kommunevej
skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej,
kan træffes, skal kommunalbestyrelsen ved udfærdigelse af
en tilstandsrapport dokumentere, at vejen med udstyr er i

god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på
vejen, jf. dog § 126.

Stk. 2. I forbindelse med høringen efter § 124, stk. 6, 2.
pkt., sender kommunalbestyrelsen sin tilstandsrapport, jf.
stk. 1, til de ejere af ejendomme, der bliver berørt af beslut-
ningen, med en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med
indsigelser mv. mod rapporten. Kommunalbestyrelsen of-
fentliggør samtidig tilstandsrapporten med en tilsvarende
frist.

Stk. 3. Fastholder kommunalbestyrelsen efter behandling
af de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, jf. stk. 3,
at vejen skal nedlægges som kommunevej og overgå til pri-
vat fællesvej eller privat vej, udfærdiger den en endelig til-
standsrapport. Kommunalbestyrelsen meddeler sin afgørelse
og den endelige tilstandsrapport til parterne i sagen. Kom-
munalbestyrelsen offentliggør sin afgørelse og endelige til-
standsrapport.

Stk. 4. Transportministeren fastsætter nærmere regler om
tilstandsrapporters udformning og indhold mv.

§ 126. § 124, stk. 3, og § 125, stk. 1, kan fraviges ved af-
tale, når kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grund-
ejere er enige herom.

§ 127. Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte
areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat vej eller
privat fællesvej.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for matrikulær
berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbin-
delse med, at vejen nedlægges som offentlig vej.

Stk. 4. Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer
kræve, at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration
tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne for-
bundet hermed.

§ 128. Foretages der ekspropriation til en vejflytning eller
vejomlægning, kan det i forbindelse med ekspropriationen
bestemmes, hvad der skal ske med nedlagte vejarealer.

Kapitel 12
Administrative bestemmelser, klager, straf mv.

§ 129. Transportministeren kan fastsætte regler for anlæg,
vedligeholdelse og drift af offentlige veje, for vejenes for-
hold til omgivelserne, for entreprisebetingelser og for sådan-
ne forhold, som ligeledes er af betydning for vejnettets
fremkommelighed, trafiksikkerhed og ensartethed.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om an-
vendelse af intelligente transportsystemer i vejsektoren samt
bestemmelser om indsamling, formidling og drift af oplys-
ninger til trafikanterne til brug for trafiksikkerhed, trafikin-
formation og trafikstyring.

Gennemførelse af internationale konventioner og EU-
regler

§ 130. Transportministeren fastsætter regler om gennem-
førelse eller anvendelse af internationale konventioner og
EU-regler om forhold vedrørende veje, der er omfattet af
denne lov. Transportministeren kan herunder fastsætte reg-
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ler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysnings-
pligter.

Stk. 2. Transportministeren kan i forbindelse med udsted-
else af regler efter stk. 1 fastsætte, at reglerne skal finde an-
vendelse på private veje.

§ 131. Transportministeren kan fastsætte regler om ad-
gangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til
bemyndigelse, herunder at afgørelserne ikke skal kunne ind-
bringes for transportministeren.

Klager

§ 132. Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne
lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår
retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vejmyndighedernes afgørelser efter § 102 kan på-
klages til transportministeren.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende. For beslutninger, der skal offent-
liggøres, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er
særlig grund dertil, kan transportministeren dog efter forud
indhentet erklæring fra vejmyndigheden se bort fra overskri-
delse af klagefristen.

Stk. 4. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre
transportministeren bestemmer andet.

Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke
indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyt-
tet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
transportministerens afgørelse er meddelt.

Tvister

§ 133. Tvister mellem vejmyndigheder om administration
af offentlige veje afgøres af transportministeren.

Stk. 2. Tvister mellem en kommunal vejmyndighed og et
forsyningsselskab om ledninger i og over vejareal, jf. §§ 73,
77 og 78, afgøres af transportministeren.

Stk. 3. Tvister mellem Vejdirektoratet og et forsyningssel-
skab om ledninger i og over en statsvej, jf. §§ 73, 77 og 78,
behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4. Fristen for at indbringe en tvist efter stk. 1-2 er 4
uger fra den dag, vejmyndighedens afgørelse er meddelt.
For de af vejmyndighedens beslutninger, der skal offentlig-
gøres, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er
særlig grund dertil, kan transportministeren se bort fra over-
skridelse af fristen.

Stk. 5. Rettidig indbringelse af en tvist om arbejdets om-
fang har opsættende virkning, medmindre transportministe-
ren bestemmer andet. Ved rettidig indbringelse af en tvist
om betaling for arbejder på eller ved en ledning afholder
hver part foreløbigt halvdelen af udgifterne, medmindre
transportministeren fastsætter en anden foreløbig fordeling.

Stk. 6. Sager, der kan indbringes for transportministeren
efter stk. 1 og 2, kan ikke indbringes for domstolene, før
klageadgangen jf. stk. 1-3 er udnyttet. Søgsmål skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at transportministerens afgø-
relse i tvisten er meddelt.

Gebyrer mv.

§ 134. Transportministeren kan fastsætte regler om geby-
rer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved vare-
tagelse af opgaverne i forbindelse med behandling af klager
over kommunalbestyrelsernes afgørelser i henhold til denne
lov.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om geby-
rer til hel eller delvis dækning af kommunernes omkostnin-
ger ved behandling af ansøgninger efter lovens §§ 49, 50,
80, 82, 86 og 88.

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om beta-
ling for etablering, administration og drift af særlig service-
vejvisning.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte regler om beta-
ling for etablering, administration og drift af vejvisning til
seværdigheder, idrætsanlæg mv., når vejvisningen ikke er
trafikalt begrundet.

Stk. 5. Transportministeren kan fastsætte regler om, at en
klage kan afvises, hvis gebyret ikke er betalt inden nærmere
fastsat frist.

Stk. 6. Der tillægges renter i overensstemmelse med rente-
loven, hvis de betalinger, der er nævnt i stk. 1-4, ikke erlæg-
ges rettidigt.
Stk.7. Er betaling efter to erindringsskrivelser ikke modtaget
rettidigt, kan vejmyndigheden uden yderligere varsel fratage
virksomheden retten til vejvisning, jf. stk. 3 og 4, og nedtage
vejvisningen.

Stk. 8. Endvidere kan transportministeren fastsætte regler
om betaling for erindringsskrivelser vedrørende de betalin-
ger, der er nævnt i stk. 1-4.

Overtrædelser

§ 135. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvri-
ge lovgivning, straffes med bøde den, der
1) uden vejmyndighedens tilladelse foretager de foran-

staltninger der er nævnt i § 40, stk. 2 og § 41, stk. 2,
tilsidesætter forbud nedlagt i medfør af § 55, stk. 1, og
overtræder bestemmelserne i § 84,

2) påbegynder, tager i brug eller i øvrigt iværksætter en
foranstaltning uden at indhente tilladelse eller godken-
delse som foreskrevet i loven eller de forskrifter, der er
udfærdiget i medfør af loven, eller gennemfører en for-
anstaltning, der kræver forudgående tilladelse, på an-
den måde end tilladt af vedkommende myndighed,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelse eller god-
kendelse i henhold til loven eller de forskrifter, der er
udfærdiget i medfør af loven,

4) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er
udstedt i henhold til loven eller de forskrifter, der er
udfærdiget i medfør af loven, eller

5) forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger af-
mærkning mv., som foretages i forbindelse med de for-
anstaltninger, der er nævnt i §§ 96 og 99.

Stk. 2. I forskrifter, som udfærdiges i henhold til loven,
kan fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelserne
i forskrifterne.
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Stk. 3. Der kan pålægges juridiske personer, herunder sel-
skaber mv. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapi-
tel.

Lovliggørelse

§ 136. Det påhviler ejeren af en ejendom såvel som den,
der har begået overtrædelsen, at lovliggøre den ved overtræ-
delsen skabte retsstridige tilstand, medmindre vejmyndighe-
den kan lovliggøre forholdet.

Stk. 2. Politiet yder i nødvendigt omfang vejmyndigheder-
ne bistand i forbindelse med vejmyndighedernes udførelse
af deres opgaver i henhold til denne lov.

Konkurrenceudsættelse af arbejder, som vejmyndigheden
udfører for borgernes regning

§ 137. Når vejmyndigheden træffer bestemmelse om, at
den sørger for at udføre arbejder for borgernes regning skal
den sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. Dette skal ske
ved at indhente 3 tilbud på det påbudte arbejde, medmindre
udbudslovgivningen foreskriver en anden fremgangsmåde,
eller andet er aftalt.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse på de påbudte arbejder,
der er omtalt i § 49, stk. 7, § 72, stk. 1, § 76, stk. 3 og § 88,
stk. 4.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan beslutte, at stk. 1 om indhen-
telse af 3 tilbud ikke finder anvendelse, når vejmyndigheden
udfører pålagte arbejder, fordi borgerne ikke som påbudt har
gennemført arbejderne inden for den i påbuddet fastsatte
frist eller i den foreskrevne standard.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte regler om at vis-
se påbudte arbejder ikke skal konkurrenceudsættes, jf. stk. 1.

Pant og fortrinsret

§ 138. Vejmyndigheden eller politiet har pant og fortrins-
ret i den pågældende ejendom som for kommunale ejen-
domsskatter for beløb, som vejmyndigheden og politiet har
betalt forskudsvis efter afgørelser eller beslutninger i hen-
hold til denne lov eller bekendtgørelser udstedt med hjem-
mel heri.

Ikrafttræden mv.

§ 139. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 90, stk. 4, træder i kraft dagen efter bekendtgø-

relse i Lovtidende.

§ 140. Følgende love ophæves:
1) Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048

af 3. november 2011.
2) Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010.
3) Lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010.
Stk. 2. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende

regler, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af
regler fastsat med hjemmel i denne lov.

Stk. 3. Sager, der ved lovens ikrafttræden verserer for en
kommune, eller som er indbragt for Vejdirektoratet eller

taksationsmyndighederne, færdigbehandles efter de hidtil
gældende regler.

§ 141. I lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private
fællesveje, som ændret ved lov nr. 379 af 2. maj 2011 og lov
nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Vejmyndigheden for en offentlig sti kan bestem-
me, at en privat fællesvej skal have status som offentlig sti,
men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej. Vejmyndighe-
den for den offentlige sti afholder en forholdsmæssig andel
af udgifterne til den private fællesvejs vedligeholdelse.«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. §§ 25-86 finder anvendelse på private fællesveje i
Københavns Kommune og de områder, der efter lov om
planlægning er beliggende i byzone eller i et sommerhusom-
råde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at byregler-
ne skal finde anvendelse i afgrænsede områder i landzone,
jf. lov om planlægning, når disse områder har bymæssig ka-
rakter eller er planlagt hertil.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Reglerne i §§ 11-24 a finder anvendelse på de priva-
te fællesveje i landzone, jf. lov om planlægning, der ikke er
omfattet af § 3, stk. 1 og 2.«

4. I § 5 udgår »og 3«.

5. Overskriften før § 6 affattes således:

»Vedligeholdelse«

6. I § 6udgår »istandsætte og«.

7. § 8, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 10, nr. 8, litra e, ændres »kapitel 5« til: »kapitel 10«.

9. I § 10 indsættes som nr. 17 og 18:
»17) Valgplakater: Valgagitatoriske meddelelser på en

vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m².
18) Fordelingsvej: En privat fællesvej, som andre grund-

ejere end de vedligeholdelsespligtige, jf. § 44, har vej-
ret til og må benytte for at komme til deres ejendom-
me.«

10. § 11, stk. 2-5, ophæves.

11. § 12 affattes således:

»§ 12. Private fællesveje, der er taget i brug, må ikke ned-
lægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. §§
72-78.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan give de vejberettigede
påbud om at genetablere en vej, hvis den nedlægges uden
kommunalbestyrelsens godkendelse.
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Stk. 3. Overholdes påbuddet ikke, kan kommunalbestyrel-
sen lade vejen genetablere på de vejberettigedes regning.«

12. Kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6
Vedligeholdelse

§ 13. De vejberettigede er ansvarlige for, at vejen er i god
og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

§ 14. En vejberettiget kan anmode kommunalbestyrelsen
om at tage stilling til, om en vej er i god og forsvarlig stand i
forhold til færdslens art og omfang eller til udgiftsfordelin-
gen vedrørende den af kommunalbestyrelsen fastsatte frem-
tidige vedligeholdelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stil-
ling til det i stk. 1 nævnte spørgsmål.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan pålægge den, der efter
stk. 1 har anmodet kommunen om at tage stilling til vejens
vedligeholdelsesstand eller om at fastsætte en ny udgiftsfor-
deling vedrørende vejens fremtidige vedligeholdelse, at af-
holde kommunens dokumenterede administrative udgifter,
når dette efter kommunalbestyrelsens skøn er rimeligt.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en privat
fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god og forsvarlig
stand i forhold til færdslens art og omfang. Kommunalbesty-
relsen kan samtidig træffe bestemmelse om den fremtidige
vedligeholdelse af vejen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at flere pri-
vate fællesveje, der udgør en færdselsmæssig enhed, skal
vedligeholdes samlet. Arbejderne skal i så fald udføres som
et samlet arbejde. Udgifterne fordeles herefter mellem de
vejberettigede, der benytter vejen, jf. stk. 4.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen påtænker at bestemme,
at et arbejde skal udføres som et samlet arbejde, skal den
med mindst 4 ugers varsel fremsende udkast til afgørelse in-
klusive udgiftsfordeling til dem, der forventes at blive berørt
af afgørelsen med henblik på at de kan fremkomme med
indsigelser.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fordeler arbejderne og ud-
gifterne til de arbejder, som kommunen efter stk. 1 og 2
kræver udført, efter de vejberettigedes brug af vejen. Kom-
munalbestyrelsen afholder dog udgifterne til de arbejder, der
kræves udført med henblik på at sikre offentlighedens ad-
gang til vejen efter reglerne i naturbeskyttelsesloven.

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan pålægge de vedligehol-
delsesforpligtigede grundejere konkrete vedligeholdelsesar-
bejder i forhold til deres brug af vejen.

Stk. 2. Udføres et pålagt vedligeholdelsesarbejde efter stk.
1 ikke inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrel-
sen lade arbejdet udføre for de vedligeholdelsesforpligtedes
regning.

§ 17. I udgifterne, der fordeles efter dette kapitel, indgår
både dokumenterede anlægsudgifter og dokumenterede ad-
ministrative udgifter for kommunen.

Kommunalbestyrelsens udførelse af vedligeholdelsen

§ 18. Hvis vedligeholdelsespligtige grundejere, der ved en
fordeling efter reglerne i § 15, stk. 4, er eller vil kunne blive
pålagt at afholde mindst to tredjedele af de samlede udgifter
til vejens vedligeholdelse, anmoder om det, kan kommunal-
bestyrelsen bestemme, at den helt eller delvis påtager sig
vedligeholdelsen, herunder den fremtidige vedligeholdelse,
af vejen for samtlige vedligeholdelsespligtiges regning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at arbejde efter
stk. 1 udføres billigst muligt, jf. § 99 a. De vedligeholdelses-
pligtige grundejere kan forlange, at kommunalbestyrelsen
redegør nærmere for, hvordan dette er sket.«

13. § 23 affattes således:

»§ 23. Kommunalbestyrelsen kan bestemme,
1) at en privat fællesvej skal ryddes for sne,
2) at der skal træffes foranstaltninger mod glat føre på ve-

jen, og
3) at vejen skal renholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at arbejdet
helt eller delvist skal udføres i overensstemmelse med §§
80-82.

Stk. 3. § 15 finder tilsvarende anvendelse. Dog skal et på-
budt vinterarbejde, der fordeles efter § 15, stk. 4, fordeles
efter brugen af vejen om vinteren.

Stk. 4. §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse.«

14. I § 26, stk. 3, ændres »større istandsættelser« til: »for-
bedringer«.

15. I § 26, stk. 4, udgår »og istandsættelse«.

16. I § 26, stk. 5, ændres »fremtidige anlæg, vedligeholdelse
og istandsættelse« til: »fremtidige anlæg og vedligeholdel-
se«.

17. § 29, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Ekspropriation efter stk. 1 og 2 skal ske i overens-

stemmelse med kapitel 10 i lov om offentlige veje.«

18. I § 35, stk. 4, ændres »§§ 49-51« til: »kapitel 9«.

19. § 36, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Hvis en bygning eller et andet anlæg af blivende

art ikke opføres med sin jordlinje i samme højde som den
fremtidige vejhøjde, må den ikke opføres i byggelinjen eller
i vejlinjen uden vejmyndighedens tilladelse, men skal ryk-
kes så meget længere tilbage, at det svarer til 2 gange højde-
forskellen mellem bygningens jordlinje og den fremtidige
vejhøjde samt nødvendig bredde til passage foran bygningen
på mindst 1,5 meter.«

20. § 39, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Lov om offentlige veje § 99 finder tilsvarende an-

vendelse forud for anlæg af private fællesveje, jf. stk. 1.«

21. § 42, stk. 2, affattes således:
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»Stk. 2. Ved en fordeling efter stk. 1 finder kapitel 9 til-
svarende anvendelse.«

22. I § 43, stk. 1, ændres »kapitel 5« til: »kapitel 10«.

23. I § 45, stk. 2, ændres »istandsættes« til: »vedligeholdes«.

24. I § 45, stk. 5, ændres »§ 49, stk. 3« til: »§ 49, stk. 4«.

25. I § 45, stk. 5 ændres »§ 49, stk. 5 eller 6« til: »§ 49, stk.
3 eller 5«.

26. § 45, stk. 7, ophæves.

27. Efter § 45 før overskriften indsættes:

»§ 45 a. Når kommunalbestyrelsen kræver et arbejde ud-
ført på en fordelingsvej i et sommerhusområde gennemført
som et samlet arbejde, jf. § 45, stk. 4-6, fordeles udgifterne
mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen.

Stk. 2. Hvis en fordelingsvej indgår i en afgørelse vedrø-
rende flere private fællesveje, der udgør en færdselsmæssig
enhed, jf. § 45, stk. 6, fordeles de samlede udgifter efter §
49.«

28. I § 46 indsættes efter »§ 44«: »og § 45 a, stk. 2 og 3«.

29. I § 46 indsættes efter »§ 45«: »og § 45 a«.

30. I § 47, stk. 1, ændres »istandsætte« til: »vedligeholde«.

31. § 47, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal gøre de vedligeholdel-

sespligtige efter stk. 1 bekendt med den påtænkte beslutning
og fastsætte en rimelig frist til at fremkomme med bemærk-
ninger, inden den træffer afgørelse. I særlige tilfælde kan
kommunalbestyrelsen kræve arbejderne udført straks.«

32. I § 47, stk. 4, ændres »istandsættelse« til: »vedligehol-
delse«.

33. I § 48, stk. 1, ændres »istandsættes« til: »vedligeholdes«.

34. § 49 affattes således:

»§ 49. Kommunalbestyrelsen fordeler udgifter til et sam-
let arbejde mellem ejerne af de tilgrænsende ejendomme
med vejret efter § 51, medmindre der foreligger privatretlige
aftaler, vedtægter eller lignende mellem grundejerne.

Stk. 2. Til sagens udgifter indgår både dokumenterede
vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrative
udgifter for kommunen.

Stk. 3. Kræver kommunalbestyrelsen forbedringer efter §
45, stk. 2, på en privat fællesvej af hensyn til den almene
færdsel på vejen, betales udgifterne hertil af kommunen.

Stk. 4. Er der grundejere, som i forbindelse med tildeling
af vejret er pålagt at afholde en forholdsmæssig del af udgif-
terne, jf. § 26, stk. 4 og 5, skal kommunalbestyrelsen forlods
opkræve denne del af udgifterne, førend de øvrige udgifter
fordeles. Dette gælder dog ikke i de situationer, hvor de om-

handlede grundejere omfattes af udgiftsfordelingen efter §
45 a, stk. 1.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan vælge at betale for hele
eller dele af vedligeholdelsen, hvis formålet hermed primært
er hensynet til den almene færdsel.«

35. Overskriften før § 50 ophæves.

36. § 50 affattes således:

»§ 50. Ved fordeling af udgifterne ved samlede arbejder
ses der bort fra:
1) Vandarealer, der ikke er ansat til ejendomsværdi.
2) Offentlige veje og private fællesveje.

Stk. 2. En kort privat fællesvej eller fællessti, der alene
udmunder i den private fælles vej, der er omfattet af afgørel-
sen, jf. § 45, stk. 4-6, kan dog ved fordeling af udgifter til et
samlet arbejde behandles som en ejendom, der grænser til
den private fællesvej. Udgifterne efter dette stk. fordeles ef-
ter §§ 45 a, 46, 49, 51 og 52.«

37. § 51 affattes således:

»§ 51. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem grund-
ejerne om en udgiftsfordeling, fordeler vejmyndigheden ud-
gifterne mellem de bidragspligtige grundejere efter måden,
hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes at blive
benyttet.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan fordele bidraget med et ens-
artet beløb mellem antallet af husstande, hvis vejmyndighe-
den skønner, at ejendommene, der grænser til vejen, benyt-
tes på en ensartet måde til boligformål. Samme fordeling
kan anvendes, når samtlige ejendomme benyttes til er-
hvervsformål.

Stk. 3. Ejere af ejendomme, der har adgang til anden of-
fentlig vej eller sti, har krav på en passende nedsættelse af
bidraget, hvis denne offentlige vej eller sti ikke er fuldt an-
lagt, eller det er mindre end 20 år siden, at ejeren af ejen-
dommen sidst har betalt vejbidrag.

Stk. 4. Ejere har krav på en passende nedsættelse af bidra-
get, når deres ejendomme grænser til en anden privat fælles-
vej eller fællessti, hvortil ejeren har vejret, end de veje, der
er omfattet af kommunalbestyrelsens afgørelse.

Stk. 5. Hvis arbejdets udførelse skyldes betydelig eller
tung færdsel til eller fra enkelte ejendomme, beregnes et
særligt bidrag herfor, hvorefter de resterende udgifter forde-
les efter stk. 1, 2, 3 og 4.«

38. I § 52, stk. 1, ændres »istandsættelse« til: »vedligehol-
delse«.

39. I § 52, stk. 2, ændres »§§ 49 og 51« til »§§ 45 a, 46, 49,
51 og 52«.

40. Overskriften før § 53 ophæves.

41. § 53 ophæves.

42. § 55 affattes således:
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»§ 55. Når kommunalbestyrelsen bestemmer, at en vedli-
geholdelse af en eller flere private fællesveje skal udføres
som et samlet arbejde, jf. § 45, stk. 4-6, skal kommunalbe-
styrelsen give grundejerne en rimelig frist til at gennemføre
de påbudte arbejder. Hvis arbejdet ikke er gennemført senest
ved fristens udløb, udfører kommunalbestyrelsen de påbudte
arbejder for grundejernes regning.

Stk. 2. Anmoder vedligeholdelsespligtige grundejere, der
ved en fordeling efter § 49 er eller vil kunne blive pålagt at
afholde mindst to tredjedele af de samlede udgifter til vejens
vedligeholdelse, om det, kan kommunalbestyrelsen bestem-
me, at den helt eller delvis påtager sig vedligeholdelsen, her-
under den fremtidige vedligeholdelse, af vejen for samtlige
grundejeres regning.

Stk. 3. Udføres arbejder, der er påbudt efter §§ 45 eller
46, ikke rettidigt eller tilfredsstillende, skal kommunalbesty-
relsen snarest muligt sørge for, at det manglende arbejde ud-
føres for de vedligeholdelsesforpligtedes regning.«

43. § 56, stk. 1, affattes således:
»En godkendelse eller tilladelse efter § 57, stk. 1, § 60, jf.

§§ 86, 88, 92 og 93 i lov om offentlige veje, § 61, stk. 1, §
62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1-4, § 66, stk. 1 og 2, og § 67, jf. §
73 i lov om offentlige veje, er udtryk for, at almene offent-
ligretlige hensyn ikke er til hinder for det ansøgte eller til-
ladte og indebærer ikke rettigheder i forhold til vejens ejer
og de vejberettigede.«

44. I § 57, stk. 1, indsættes efter »færdslen«: », jf. færdsels-
lovens §§ 92, 92 a og 100,«.

45. I § 57, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: »Politiets godken-
delse indhentes af kommunalbestyrelsen.«

46. I § 57, stk. 2, udgår », jf. færdselslovens §§ 92, 92 a og
100,«.

47. I § 57, stk. 3, ændres »reglerne i §§ 48-51 og 53-55« til:
»kapitel 9«.

48. § 58 affattes således:

»§ 58. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert 5. år vur-
dere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den
almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig, jf. § 15 i
lov om offentlige veje.

Stk. 2. Anmoder vedligeholdelsespligtige grundejere til
private fællesveje i byzone, der ved en fordeling efter § 49
er eller vil kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele
af de samlede udgifter til en privat fællesvejs vedligeholdel-
se, kommunen om det, skal kommunen gennemføre en tra-
fiktælling til belysning af, hvor stor en del af den motorkø-
rende trafik på vejen, der er almen færdsel. Grundejerne kan
ikke stille krav om en sådan undersøgelse, medmindre der er
gået mindst 4 år fra sidste trafiktælling.

Stk. 3. Viser den i stk. 2 nævnte trafiktælling, at den gen-
nemgående motorkørende trafik på vejen udgør mere end 50
pct. af den samlede motorkørende trafik, skal kommunalbe-
styrelsen optage vejen som offentlig, jf. § 15 i lov om of-

fentlige veje, eller gennemføre færdselsregulering, der ned-
bringer den almene færdsel på den private fællesvej, så den
kommer under 50 pct.

Stk. 4. Ansøgerne afholder udgifterne vil trafiktællingen,
jf. stk. 2. Hvis den gennemgående færdsel udgør mere end
25 pct. af den samlede motorkørende færdsel på vejen, af-
holdes udgifterne dog af kommunen. Kommunalbestyrelsen
kan, inden trafiktællingen udføres, stille krav om, at ansø-
gerne stiller sikkerhed for udgifterne hertil.«

49. § 59 affattes således:

»§ 59. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at private
fællesveje skal holdes belyst, når dette er nødvendigt af hen-
syn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene
offentlige hensyn.

Stk. 2. Bestemmer kommunalbestyrelsen, at private fæl-
lesveje skal holdes belyst, skal kommunen sørge for anlæg,
forbedring og drift af vejbelysning på de private fællesveje
for de vedligeholdelsesforpligtedes regning. § 48 finder til-
svarende anvendelse.

Stk. 3. Til sagens udgifter indgår både dokumenterede an-
lægs- eller driftsudgifter og dokumenterede administrative
udgifter for kommunen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens udgiftsfordeling kan ikke
forlanges genoptaget af en grundejer i en periode på 5 år ef-
ter fordelingens meddelelse, medmindre grundejeren sand-
synliggør, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til
det oprindelige fordelingsgrundlag.

Stk. 5. Kræver kommunalbestyrelsen forbedringer i vejbe-
lysningen af hensyn til den almene færdsel på vejen, skal
kommunen afholde anlægsudgifterne og en dertil svarende
andel af driftsudgifterne.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommu-
nen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbe-
lysning, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor.

Stk. 7. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler
om opkrævning af udgifterne til belysning, herunder om a
conto opkrævninger.«

50. § 60 affattes således:

»§ 60. §§ 86, 88, 92 og 93 i lov om offentlige veje finder
tilsvarende anvendelse på private fællesveje.«

51. § 61, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
»Kapitel 9 finder tilsvarende anvendelse.«

52. § 62, stk. 1 og 2, affattes således:

»§ 62. Nye adgange eller udvidelse af eksisterende adgan-
ge fra tilgrænsende ejendomme eller fra andre private fæl-
lesveje 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 god-
kendelse også indhentes fra Vejdirektoratet.«

53. I § 63, stk. 1, ændres »Overkørsler og overgange« til:
»Eksisterende adgange«.
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54. I § 63, stk. 2 og 3, ændres »overkørsel« til: »adgang«.

55. I § 63, stk. 4, ændres »overkørsler« til: »adgange«.

56. I § 63, stk. 5, udgår »som vejbestyrelse for hovedlande-
vejen«.

57. I § 64 ændres »§ 71« til: »§ 50«.

58. I § 64 ændres »overkørsler og overgange« til: »adgan-
ge«.

59. I § 66 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»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. Vejmyn-
digheden skal offentliggøre de nærmere regler.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

60. I § 66, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »1« til: »2«.

61. § 66 a, stk. 1, ophæves. Stk. 2-5 bliver herefter stk. 1-4.

62. I § 66 a, stk. 5, nr. 1 og 2, der bliver til stk. 4, nr. 1 og 2,
indsættes efter »midterrabatter«: », rundkørsler, midterøer
og lignende«.

63. I § 66 b, stk. 2, og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 66 a, stk.
3-5« til: »§ 66 a, stk. 2-4«.

64. I § 66 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »i stk. 2« til: »i stk. 1«.

65. § 67 affattes således:

»§ 67. § 73 i lov om offentlige veje finder tilsvarende an-
vendelse ved byggeri, udgravning og opfyldning på og ved
private fællesveje.

Stk. 2. §§ 73-76 i lov om offentlige veje finder tilsvarende
anvendelse på private fællesveje i byer og bymæssige områ-
der.«

66. § 70 affattes således:

»§ 70. Arbejder på eller af hensyn til ledninger i eller over
private fællesveje og udlagte private fællesveje, herunder
om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med ar-
bejder, der iværksættes af vejmyndigheden eller de vedlige-
holdelsespligtige for at bringe vejen i en stand, som er god
og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang, betales af
ledningsejeren.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt
bestemt ved aftale, kendelse er afsagt af en ekspropriations-
kommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse
er truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslo-
vens §§ 37 og 38, jf. § 40.«

67. Efter § 70 a indsættes:

»§ 70 b. Der skal tages hensyn til ledninger i eller over
vejarealer i forbindelse med en vejmyndigheds påbudte ar-

bejder efter § 45 eller de vedligeholdelsespligtiges løbende
vedligeholdelse af vejen.

Stk. 2. Vejmyndigheden eller de vedligeholdelsespligtige
skal så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde med led-
ningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan arbejdet
kan tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde.

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem vejmyn-
digheden og ledningsejeren, kan vejmyndigheden eller de
vedligeholdelsespligtige, efter at have meddelt sin beslut-
ning til ledningsejeren, at det planlagte arbejde påbegyndes,
gennemføre arbejdet og kræve nærmere bestemte lednings-
arbejder udført af ledningsejeren.

§ 70 c. Arbejder på og af hensyn til ledninger i eller over
private fællesveje og udlagte private fællesveje udføres af
vedkommende ledningsejer, medmindre andet er bestemt.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre vejar-
bejder i forbindelse med ledningsarbejder, hvis
1) der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med an-

dre arbejder på vejarealet
2) ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindel-

se med en tilladelse, eller
3) arbejdets udførelse kræver særlig faglig ekspertise.«

68. I § 72, stk. 3, 1. pkt., ændres »reglerne i kapitel 5« til:
»kapitel 10«.

69. I § 72, stk. 3, 2. pkt., ændres »Anden vejadgang« til:
»Vejadgang«.

70. § 74, stk. 1, affattes således:
»Kommunalbestyrelsen kan undlade at anvende procedu-

rebestemmelserne i § 73, når den vurderer, at en påtænkt be-
slutning om nedlæggelse eller omlægning af en vejstræk-
ning, kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberet-
tigede grundejere.«

71. I § 76, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 62, stk. 2,« til: »§ 113,
stk. 2,«.

72. § 79, stk. 1, affattes således:
»Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet

bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en pri-
vat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne,
træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde
vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendom-
men.«

73. Overskriften før § 84 og § 84 ophæves.

74. Overskriften før § 87 affattes således:

»Klager og tvister«.

75. Efter § 87 indsættes:

»§ 87 a. Tvister mellem en vejmyndighed og et forsy-
ningsselskab om ledninger i og over vejareal, jf. § 70, stk. 1,
og §§ 67-69, afgøres af transportministeren.
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Stk. 2. Tvister mellem vedligeholdelsespligtige og et for-
syningsselskab om ledninger i og over vejareal, jf. §§ 67-69,
70, stk. 1 og § 70 b, afgøres af vejmyndigheden.

Stk. 3. Fristen for at indbringe en tvist efter stk. 1-2 og 4
er 4 uger fra den dag, vejmyndighedens afgørelse er med-
delt. For de af vejmyndighedens beslutninger, der skal of-
fentliggøres, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når
der er særlig grund dertil, kan transportministeren se bort fra
overskridelse af fristen.

Stk. 4. Rettidig indbringelse af en tvist har opsættende
virkning, medmindre transportministeren bestemmer andet.«

76. Overskriften før § 88 ophæves.

77. § 88 affattes således:

»§ 88. Adgangen til at klage over en afgørelse, jf. § 87,
eller adgangen til at indbringe en sag som en tvist for trans-
portministeren, jf. § 87 a, skal være udnyttet, før afgørelsen
kan indbringes for domstolene.«

78. Efter § 88 indsættes:

»§ 88 a. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter,
at klagemyndighedens, jf. § 87, henholdsvis transportmini-
sterens, jf. § 87 a, afgørelse er meddelt.«

79. § 91 affattes således:

»§ 91. Erstatninger efter denne lov fastsættes af taksati-
onsmyndighederne, jf. §§ 105 og 106 i lov om offentlige ve-
je, hvis der ikke opnås enighed om erstatningen.

Stk. 2. Taksationsmyndighederne afgør endvidere spørgs-
mål om:
1) Erstatning i forbindelse med afgørelser efter § 2a.
2) Overtagelse af ejendomme, jf. § 38, stk. 3, og § 65, stk.

3.
3) Nedlæggelse eller omlægning af veje, jf. § 75.
4) Bortfald af servitutforpligtelser, jf. § 94, stk. 1 og 2.

Stk. 3. §§ 103-104 og 112-120 i lov om offentlige veje
finder tilsvarende anvendelse ved taksationsmyndighedernes
sagsbehandling mv. efter stk. 1 og 2.«

80. I § 94, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 62, stk. 2,« til: »§ 106«.

81. § 98, stk. 1, nr. 1, affattes således:
»overtræder §§ 34, 36, 41, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, stk. 1,

§ 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1-5, § 66, stk. 1, § 66 a, stk. 4 og
5, § 67 jf. § 73 i lov om offentlige veje, § 68, stk. 1, og § 69,
stk. 3,«.

82. Overskriften før § 99 og § 99 affattes således:

»Lovliggørelse

§ 99. Den, der har skabt en ulovlig tilstand ved overtræ-
delse af loven eller af regler fastsat i medfør af loven, er for-
pligtet til faktisk at lovliggøre forholdet, hvis den nødvendi-
ge tilladelse til at bibeholde tilstanden ikke kan opnås. Det
samme er ejeren af en tilgrænsende ejendom, hvis den ulov-
lige tilstand kan henføres til ejendommen.«

83. Efter § 99 indsættes før overskriften før § 100:

»Konkurrenceudsættelse af arbejder, som vejmyndigheden
udfører for borgernes regning

§ 99 a. Når vejmyndigheden træffer bestemmelse om, at
den sørger for at udføre arbejder for borgernes regning, her-
under juridiske personers regning, skal den sikre, at arbejdet
udføres billigst muligt. Dette skal ske ved at indhente 3 til-
bud, medmindre udbudslovgivningen foreskriver en anden
fremgangsmåde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på de ar-
bejder, der er omtalt i § 9, stk. 1, § 15, stk. 1 og 2, §§ 21, 24,
39, 45 a, 55, stk. 1 og 2, § 57, stk. 3, §§ 59, 60, 61, stk. 4, §
62, stk. 4 og § 83.

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om, at
visse påbudte arbejder ikke skal konkurrenceudsættes, jf.
stk. 1.«

§ 142. I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ve-
drørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20.
november 2008 foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Der skal mindst 14 dage før gennemførelsen af

forberedende undersøgelser efter stk. 1 gives besked til de
berørte grundejere og brugere. Hvis dette ikke er muligt,
skal oplysning om de forberedende undersøgelser offentlig-
gøres i lokale medier eller lignende.«

2. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Anlægsmyndigheden kan under samme betingel-

ser som nævnt i stk. 1 foretage arkæologiske forundersøgel-
ser.

Stk. 4. Der skal mindst 28 dage før gennemførelsen af ar-
kæologiske forundersøgelser efter stk. 3 gives besked til de
berørte grundejere og brugere. Hvis dette ikke er muligt,
skal oplysning om de arkæologiske forundersøgelser offent-
liggøres i lokale medier eller lignende.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. § 10 affattes således:

»§ 10. Medlemmer af ekspropriations- og taksationskom-
missioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.«

4. § 12, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Kommissarius skal med mindst 4 ugers varsel of-

fentliggøre tid og sted for besigtigelsesforretningen samt of-
fentliggøre oversigtsplaner for det påtænkte anlæg.«

§ 143. I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af
27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 80 af 28. januar 2014,
lov nr. 380 af 23. april 2014, lov nr. 1631 af 26. december
2013 og lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende
ændringer:

1. I § 27, stk. 3, ændres »47-49« til: »100-102«.

2. I § 27, stk. 5, ændres »51-56 og 59-67« til: »103, 104 og
108-122«.
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3. I § 30, stk. 4, ændres »51-58« til: »103-106 og 112-118«.

§ 144. I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 1199 af 30. september 2013, som ændret ved lov nr.
1631 af 26. december 2013 og lov nr. 86 af 28. januar 2014,
foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, ændres »57 og 58« til: »105 og 106«.

2. I § 9, stk. 2, ændres »§ 67 a« til: »§ 123«.

3. I § 13 d, stk. 3, ændres »64« til: »119«.

4. I § 40, stk. 3, ændres »47-49« til: »100-102«.

5. I § 42, stk. 1, ændres »57 og 58« til: »105 og 106«.

6. I § 42, stk. 2, ændres »51-56 og 58 a-66« til: »103, 104 og
107-122«.

7. I § 43, stk. 2, ændres »64« til: »119«.

§ 145. I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr.
587 af 27. maj 2013, som senest ændret ved lov nr. 742 af
25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 3, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§ 99-102«.

2. I § 50, stk. 2, ændres »§§ 51-56 og §§ 59-67« til: »§§ 103,
104 og 108-122«.

§ 146. I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.
879 af 26. juni 2010, som senest ændret ved lov nr. 742 af
25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a, stk. 3, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§
99-102«.

2. I § 60 ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§ 99-102«.

3. I § 61, stk. 1, ændres »§ 57 og § 58« til: »§§ 105 og 106«.

4. I § 61, stk. 2, ændres »§§ 51-56 og 58 a-66« til: »§§ 103,
104 og 107-122«.

§ 147. I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og in-
ternationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse
nr. 932 af 24. september 2009, som senest ændret ved lov
nr. 726 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 3, 2. pkt., ændres »57 og 58« til: »105 og
106«.

2. I § 51, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 51-56 og 58 a-66« til:
»§§ 103, 104 og 107-122«.

3. I § 52, stk. 2, ændres »§§ 45 og 47-49« til: »§§ 99-102«.

§ 148. I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af
30. september 2013, som ændret ved lov nr. 1461 af 17. de-
cember 2013, lov nr. 1630 af 26. december 2013, lov nr.
1631 af 26. december 2013 og lov nr. 86 af 28. januar 2014,
foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

2. I § 22, stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og
67« til: »§§ 107-111, 114-118 og 122«.

3. I § 24, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

4. I § 24, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og
67« til: »§§ 107-111, 114-118 og 122«.

5. I § 31, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

6. I § 31, stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og
67« til: »§§ 107-111, 114-118 og 122«.

7. I § 35, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

8. I § 35, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og
67« til: »§§ 107-111, 114-118 og 122«.

9. I § 41, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105 og 106«.

10. I § 41, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67« til:
»§§ 107-111, 114-118 og 122«.

11. I § 63, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105 og
106«.

12. I § 63, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67« til:
»§§ 107-111, 114-118 og 122«.

13. I § 65, stk. 2, ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105 og
106«.

14. I § 67, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

15. I § 67, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og
67« til: »§§ 107-111, 114-118 og 122«.

16. I § 68, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

17. I § 68, stk. 4, 2. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66 og
67« til: »§§ 107-111, 114-118 og 122«.

18. I § 71, 2. pkt., ændres »§ 43, stk. 3, § 44 og §§ 47-49«
til: »§§ 98 og 100-102«.

19. I § 72, stk. 1, ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105 og
106«.

20. I § 72, stk. 2, ændres »§§ 51-56 og 58 a-67« til: »§§
107-111, 114-118 og 122«.

21. I § 73, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.
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22. I § 73, stk. 1, 2. pkt., ændres »67 a« til: »123«.

§ 149. I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr.
1427 af 4. december 2009, som senest ændret ved lov nr. 86
af 28. januar 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 5, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§ 99-102«.

§ 150. I lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælp-
ning af miljøskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 17. juni
2008, som senest ændret ved lov nr. 86 af 28. januar 2014,
foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 4, ændres »§§ 51-56 og 58 a-66« til: »§§
107-111, 114-118 og 122«.

§ 151. I lov om Skjern Å Naturprojekt, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 812 af 21. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105 og
106«.

2. I § 7, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 51-56 og 58 a-67« til »§§
103, 104 og 107-122«.

§ 152. I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermar-
sken, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 3. juli 2013, som ænd-
ret ved lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende æn-
dringer:

1. I § 29, stk. 3, ændres »§ 51, stk. 2-4 og 7, §§ 52-56 og §§
63-67« til: »§ 103, stk. 1, § 104, stk. 1, 2 og 5 og §§
112-122«.

2. I § 33, stk. 2, ændres »§ 43, stk. 3, §§ 44-45, §§ 47-56 og
§§ 63-67« til: »§ 98, stk. 1-3, §§ 99-104 og 112-122«.

§ 153. I lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-
selskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010,
som ændret ved lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 1149 af
11. december 2012, lov nr. 61 af 29. januar 2013 og lov nr.
902 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 57 og § 58« til: »§§ 105 og
106«.

2. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 51-56 og §§ 58 a-67« til:
»§§ 103, 104 og 107-122«.

§ 154. I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr.
1184 af 14. december 2011, som ændret ved lov nr. 577 af
18. juni 2012, lov nr. 1095 af 28. november 2012, lov nr.
903 af 4. juli 2013 og lov nr. 345 af 8. april 2014, foretages
følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, ændres »§§ 57-62« til: »§§ 105-111«.

2. I § 17, stk. 2, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§ 99-102«.

3. I § 18, stk. 1, ændres »§§ 57-62« til: »§§ 105-111«.

4. I § 18, stk. 2, ændres »§ 51, stk. 2-7, §§ 52-56, §§ 63-64,
§ 66, stk. 1, og § 67« til: »§ 103, stk. 2, § 104, stk. 1-5, §§
112-120 og 122, stk. 1«.

§ 155. I lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24.
september 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105 og
106«.

2. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 51-56 og 58 a-67« til: »§§
103, 104 og 107-122«.

§ 156. I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, foretages følgende
ændringer:

1. I § 46, stk. 3, ændres »§ 51, stk. 2-4 og 7, og §§ 52-56,
63, 64, 66 og 67« til: »§ 103, stk. 2, § 104, stk. 1, 2 og 5, §§
112-120 og 122«.

2. I § 75 b, stk. 6, ændres »§ 51, stk. 2, §§ 53-55 og § 66« til
»§ 103, stk. 2, §§ 114-118 og 122«.

3. I § 77, stk. 6, ændres »§ 51, stk. 2-4 og 7, og §§ 52-56,
63, 64, 66 og 67« til: »§ 103, stk. 2, § 104, stk. 1, 2 og 5, §§
113-120 og 122«.

4. I § 78, stk. 12, ændres »§ 51, stk. 2, og §§ 53-55 og 66«
til: »§ 103, stk. 2, §§ 114-118 og 122«.

§ 157. I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, foretages føl-
gende ændring:

1. I § 3 a, stk. 1, ændres »§ 1« til: »§ 3, nr. 2«.

§ 158. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af
11. december 2013, som senest ændret ved lov nr. 736 af 25.
juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »vejbestyrelse« til: »vejmyndig-
hed«.

2. Overalt i loven ændres »vejbestyrelsen« til: »vejmyndig-
heden«.

3. I § 92, stk. 1 og 2, ændres »Vejbestyrelsen« til: »Vejmyn-
digheden«.

4. I § 92, stk. 1, § 92 a, stk. 1 og 2, og § 97, stk. 1, ændres
»afsnit III i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1
og 2« til: »§§ 25-86 i lov om private fællesveje, jf. lovens §
3, stk. 1 og 2«.

5. I § 92 a, stk. 3, ændres »vejbestyrelsen eller vejmyndighe-
den« til: »vejmyndigheden«.

6. I § 92 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »vejbestyrelse eller vej-
myndighed« til: »vejmyndighed«.
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7. I § 121, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 107, stk. 2« til: »§ 90, stk.
2«.

§ 159. I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.
267 af 3. november 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 3, ændres »§ 43, stk. 3, og §§ 44, 45 og 47-67«
til: »§§ 98-122«.

§ 160. I lov om en Cityring, jf. lovbekendtgørelse nr. 552
af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 526 af 27. maj 2013
og ved lov nr. 748 af 25. juni 2014, foretages følgende æn-
dringer:

1. I § 11, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

2. I § 11, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 51, stk. 1 og 2« til: »§
100«.

3. I § 11, stk. 4, 3. pkt., ændres »§§ 58 a-62« til: »§§
107-112«.

4. I § 13, 3. pkt., ændres »§ 51, stk. 1 og 2« til: »§ 103«.

§ 161. I lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af
fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m., jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1275 af 2. november 2010, som ændret ved
lov nr. 1240 af 18. december 2012, foretages følgende æn-
dring:

1. I § 16, stk. 1, ændres »§§ 53-55, 59-63, 65 og 66« til: »§§
108-111, 114, 116, 118 og 120-122«.

§ 162. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Bilag 1
Veje, der administreres som statsveje

Vejnr. Navn Længde Fra km Til km
3Motorring 3 26,361 35:0070 61:0905
4Motorring 4 (Tåstrup-Ballerup) 8,605 0:0000 7:0850
6Motorring 4 (Albertslund-Ishøj) 4,101 15:0503 19:0900
7Forbindelsesvej fra 501 til M 11 (Baldersbrønde) 1,348 25:0022 26:0574
8Forbindelsesvej 011 og 004 (Vallensbæk mose) 1,312 15:0440 16:0851
9Forbindelsesvej 011 og 004 (Klovtofte nord) 1,332 18:0359 19:0860

10København - Køge (Køge Bugt Motorvejen) 27,535 10:0450 38:0878
11København - Holbæk (Holbækmotorvejen) 62,244 6:0083 68:0872
12København - Motorring 4 (Frederikssundmotorvejen) 6,212 7:0360 14:0850
13København - Helsinge (Hillerødmotorvejen) 36,318 1:0498 38:802
14Helsingør - København (Helsingørmotorvejen) 36,018 6:0088 42:0900
20Køge - Korsør (Vestmotorvejen) 69,171 37:0170 107:248
30Køge - Rødbyhavn (Sydmotorvejen) 120,544 37:0100 159:0415

40
Nyborg - Kolding (Fynske Motorvej & Taulovmotor-
vejen) 90,836 130:0105 221:0648

41Odense - Svendborg (Svendborgmotorvejen) 35,473 5:0907 41:0380
50Frøslev - Kolding (Sønderjyske Motorvej) 97,343 0:0000 97:0701
52Kolding - Esbjerg (Esbjergmotorvejen) 65,904 227:0040 293:0608
60Fredericia - Aarhus (Østjyske Motorvej) 93,184 88:0228 182:0428
61Bjertrup - Viby J (Aarhus Syd Motorvejen) 9,229 165:0195 174:0828
64Vejle - Herning (Midtjyske Motorvej) 49,213 24:0296 77:0740
66Aarhus - Herning (Herningmotorvejen) 34,940 8:0360 84:0745
68Snebjerg - Herning Øst (Messemotorvejen) 9,014 39:0986 48:1000
70Aarhus - Aalborg (Nordjyske Motorvej) 113,67 182:0231 295:0867
72Skejby - Løgten (Djurslandmotorvejen) 17,928 0:0000 17:0928
75Mariendals Mølle Motorvejen 1,675 0:0000 1:0756
76Kridtsvinget 0,976 0:0000 1:0923
77Nørresundbygrenen 1,038 293:0317 294:0675
78Thistedgrenen 1,123 0:0223 1:0951
80Aalborg - Frederikshavn (Frederikshavnmotorvejen) 51,796 295:0867 347:0637
90Aalborg - Hirtshals (Hirtshalsmotorvejen) 57,444 0:0000 57:0666

102Roskilde - Ringsted 29,352 33:0158 62:0699
104Favrholm - Karlebro Overdrev 7,054 0:0000 6:1014
106Hillerød - Frederiksværk 18,448 3:0002 22:0898
107Frederiksværk - Hundested 10,587 1:0030 11:0721
108Karlebro Overdrev - Stenholts Vang 3,205 33:0249 36:0452
109Nyrup - Helsingør 6,866 38:0001 44:0905
111Ballerup - Bagsværd (Ring 4) 6,600 7:0850 14:450
112Jyllingevej 1,847 9:0133 10:0980
119Elverdam – Jyderup - Kalundborg 44,399 0:0000 44:0879
122Tuse - Lumsås 29,587 66:0553 96:0170
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123Lumsås - Odden Færgehavn 14,500 9:0552 23:997
125Slagelse - Kalundborg 35,758 0:0038 38:0953
126Næstved - Slagelse 31,987 3:0150 36:0679
133Maribo - Tårs Færgehavn 32,988 1:0192 37:0225
136Roskilde - Slangerup 25,842 0:0000 24:0987
138Roskilde – Solrød - Køge Bugt Motorvejen 14,535 2:0146 16:0658
140Hillerød - Nyrup 14,034 3:0177 17:0941
141Hillerød - Frederikssund 17,542 4:0034 22:0980
142Frederikssund - Elverdam 28,204 1:0063 30:0440
145Holbæk - Sorø 28,379 3:0127 32:795
151Ringsted - Næstved 19,790 2:0105 21:0900
170Rønne - Åkirkeby 14,099 1:0054 15:0324
171Åkirkeby - Nexø 14,298 15:0036 29:0546
205Svendborg Nord - Svendborg 3,825 26:0262 44:0433
206Svendborg - Spodsbjerg 22,131 1:0881 24:0050
316Sønderborg - Fynshav 19,058 25:0530 44:0920
317Tinglev - Tønder 23,392 15:0205 38:0940
318Torp (Motorvejen) - Tinglev 11,406 9:0556 21:0887
319Sønderborg - Aabenraa 28,668 2:0002 31:0947
321Kolding - Gabøl 33,874 4:0057 38:0960
322Abild - Gabøl 35,822 0:0000 35:0928
323Haderslev - Gabøl 17,196 5:0094 23:0182
325Ribe - Gram - Gabøl 27,668 0:0237 27:0987
327Esbjerg - Kærgård 16,324 1:0967 17:1239
331Ribe - Tønder - Sæd grænse 50,050 1:0044 51:0870
332Varde - Ribe 38,331 2:0058 41:0827
333Skjern - Varde 38,330 26:0150 64:0243
337Korskro - Grindsted 36,144 11:0035 47:0989
338Ølholm - Give (Vestvejen) 12,633 11:0670 24:0303
339Tarm - Grindsted 36,496 0:0018 35:0882
340Billund - Give 8,727 9:0040 18:0640
341Vejle - Brovad 5,072 0:0505 5:0575
344Give - Herning 5,827 36:0673 42:0500
348Vejle - Viborg 82,867 5:0125 88:0999
349Røgind - Skjern 20,344 7:0066 27:0953
362Kalvslund - Grindsted 6,415 47:0234 53:0555
363Vejle - Grindsted 39,930 0:0117 39:2862
370Herning - Ølgod - Varde 64,378 1:0328 65:0645
401Aarhus - Grenaa 41,975 17:0928 58:0703
403Aarhus - Silkeborg 14,257 24:0700 38:0888
404Ringkøbing - Silkeborg 64,297 0:0059 88:0933
407Aarhus - Viborg 53,004 9:0163 62:0228
409Søndre Ringvej (Viborg syd) 2,788 0:0029 2:0821
410Vestre Ringvej 4,042 0:0024 4:0930
411Viborg - Sønderup 46,606 2:0430 49:0848
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413Tåstrup - Ebeltoft færgehavn 18,027 33:0947 52:0031
414Dragstrup - Følle 20,947 9:0926 30:0864
415Randers - Grenaa 56,824 1:0236 58:0398
416Randers - Viborg 39,702 1:0039 41:0995
417Viborg - Holstebro 47,426 2:0146 49:0897
418Ringkøbing - Holstebro 41,032 0:0016 41:0974
420Holstebro - Skjern 44,787 1:0207 46:0768
422Holstebro - Herning 22,413 1:0356 24:0674
423Ringvejen i Holstebro 6,535 41:0306 47:0846
425Holstebro - Oddesund 23,541 2:0105 25:0964
426Thisted - Oddesund 55,501 0:0000 53:0963
427Thisted - Fjerritslev 40,818 0:0000 41:0738
428Aabybro - Fjerritslev 30,659 18:0177 48:0909
429Sunds - Hagebro 23,706 8:0228 31:0964
430Hagebro - Skive 22,098 0:0000 22:0784
437Sæby - Frederikshavn 5,662 5:0973 11:0634
438Frederikshavn - Skagen 44,724 0:0000 43:0971
439Viborg - Herning 37,778 6:0073 43:0975
441Viborg - Skive 21,918 3:0036 25:0314
442Skive - Sallingsund 23,184 2:0358 25:0945
443Skive forbindelsesvej 7,441 0:0020 7:0418
445Sallingsund - Vilsund 23,520 0:0000 23:0520
448Hjørring - Hirtshals 3,461 12:0598 16:0996
450Bouet - Aabybro 17,020 0:0000 16:0959
451Hjørring - Aabybro 42,898 2:0112 45:0920
452Hjørring - Frederikshavn 30,767 3:0135 34:0955
459Randers - Kongensbro 1,118 2:0559 3:0677
462Randers - Hadsund 28,516 2:0436 32:0789
467Hobro - Aggersund 48,340 5:0025 53:0998
468Aggersund - Fjerritslev 9,075 0:0000 8:0931
475Struer - Lemvig 18,820 0:0000 18:0820
476Lemvig - Thyborøn 23,311 0:0085 23:0366
480Thisted - Hanstholm 19,034 2:0101 21:0997
481Østerild - Ræhr 13,190 0:0000 12:0944
501Nykøbing F - Sydmotorvejen 11,089 0:0000 11:0321
505Aalborg - Hadsund 39,059 0:0005 42:1174
506Nykøbing F. - Gedser 22,907 0:0000 22:0895
520Lunderskov - Hejnsvig 30,422 4:0098 34:0506
521Odense - Faaborg 30,631 5:0013 37:0944
522Ballerup - Frederikssund - Kregme 36,884 14:0000 51:0981
527Isterød - Æbelholt Kloster (Isterødvejen) 7,217 36:0452 43:0662
528Vinding – Gårslev - Fredericia 14,144 5:0113 20:0181
530Mørdrupvej 0,302 0:0067 0:0369
532Ringvejen i Randers 3,598 0:0000 3:0637
609Assens - Nørre Aaby 27,286 0:0000 27:1030
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614Næstved - Rønnede 13,732 3:0800 17:0545
617Næstved - Bårse 14,788 0:0131 16:0827
619Vordingborg - Kalvehave 10,842 4:0277 16:0333
628Rettestrup - Øverup 5,702 2:0328 8:0789
630Stege - Kalvehave 10,220 0:0382 10:0785
704Nyborg - Bøjden 54,425 1:0048 56:0970
714Svendborg - Faaborg 25,478 2:0264 27:0937

1563Edwin Rahrs vej 0,234 9:0073 9:0335
5868Ny Esbjergvej i Kolding 0,098 68:0461 68:0564

600338Ølholm - Horsens 14,443 85:0684 100:0127
600514Give - Billund 5,382 4:0550 9:0932
350532Kong Frederik IX's Bro (Guldborgsund) 0,295 1:0102 1:0398
350700Storstrømsbroen (Storstrømmen) 3,199 97:0362 100:0499
350701Masnedsundbroen (Masnedsund) 0,202 94:0729 94:0931

9650341Gamle Lillebæltsbro (Lillebælt) 1,178 48:0278 49:0456
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1. Lovforslagets baggrund
Lovforslaget er et led i moderniseringen af lovgivningen

inden for vejområdet. Målsætningen med lovforslaget er at
forenkle og tydeliggøre lovgivningen, samt at gennemføre
administrative lettelser for kommunerne, der som vejmyn-
dighed administrerer kommunevejene. Det er endvidere en
målsætning at gøre loven nemmere at forstå for borgerne.

Af de 74.366 km offentlige veje, der findes i Danmark pr.
1. januar 2014, administreres 3.797 km af staten og ca.
70.569 km af kommunerne.

Offentlig veje er veje, gader, broer og pladser, der er åbne
for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller
kommune efter lov om offentlige veje (vejloven).

Den gældende vejlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3.
november 2011, som ændret ved som ændret ved lov nr. 613
af 18. juni 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 og lov nr.
552 af 2. juni 2014, trådte i kraft den 1. april 1972. Der er
løbende foretaget ændringer i loven, men loven anses på en
række områder ikke længere for tidssvarende. Det er vurde-
ret, at der er behov for en samlet modernisering af loven, og
at denne modernisering mest hensigtsmæssigt gennemføres
ved at udarbejde en ny lov.

Vejlovgivningen består i dag af fire love: lov om offentli-
ge veje (vejloven), lov om private fællesveje (privatvejslo-
ven), lov om grundejerbidrag til offentlige veje (vejbidrags-
loven) og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af
veje (renholdelsesloven). Som et led i moderniseringen af
vejlovgivningen er det hensigten at reducere antallet af love
på området fra de nuværende fire love til to hovedlove –
vejloven og privatvejsloven. Reduktionen er gennemført ved
at indarbejde relevante bestemmelser for offentlige veje fra
vejbidragsloven og renholdelsesloven i dette lovforslag.
Vejbidragsloven og renholdelsesloven kan således ophæves,
idet relevante bestemmelser for private fællesveje er indar-
bejdet i lov om private fællesveje, jf. lov nr. 1537 af 21. de-
cember 2010. Ved ophævelsen af vejbidragsloven og ren-
holdelsesloven forenkles administration af vejlovgivningen
for staten og kommunerne samtidig med, at borgerne frem-
over alene skal orientere sig om reglerne vedrørende offent-
lige veje ét sted.

Transportministeriet har som en del af det lovforbereden-
de arbejde i juni 2011 afholdt et interessentseminar med del-
tagelse af repræsentanter fra bl.a. KL, Københavns Kommu-
ne, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Ledningsejer-
forum. På seminaret og i forlængelse heraf har Transportmi-
nisteriet modtaget en række forslag og ønsker til ændringer
af loven. Forslagene er alle blevet gennemgået og vurderet i
forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende lovfor-
slag. En del af de fremsatte forslag er imødekommet og ind-
arbejdet i dette lovforslag.

2. Lovforslagets hovedindhold

2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse

2.1.1. Gældende ret
Hverken vejloven, vejbidragsloven eller renholdelseslo-

ven indeholder i dag formålsbestemmelser, ligesom det hel-

ler ikke er beskrevet, hvilke offentlige hensyn kommunerne
skal varetage ved lovens administration.

2.1.2. Lovforslagets indhold
Det foreslås, at der indsættes en formålsbestemmelse, der

præciserer lovens formål samt en bestemmelse, der beskri-
ver, hvilke hensyn vejmyndighederne skal tage højde for
ved administration af denne lov. Der henvises til forslagets §
1.

2.2. Statsveje

2.2.1. Gældende ret

2.2.2. Lovforslagets indhold
Med lovforslaget foreslås de statsligt ejede veje, der også

efter denne lov administreres af Vejdirektoratet, benævnt
som statsveje. Benævnelsen ”kommuneveje” videreføres.
Der henvises til forslagets § 3.

2.3. Ophævelse af begrebet vejbestyrelse

2.3.1. Gældende ret
I den gældende vejlovs § 2, stk. 6, og privatvejslovens § 1,

stk. 2, betegnes forvaltningsmyndigheden for vejene hen-
holdsvis vejbestyrelse og vejmyndighed. En vejbestyrelse er
forvaltningsmyndigheden for en offentlig vej og har som ho-
vedregel ejerskabet til vejarealet. Kommunalbestyrelsen er
forvaltningsmyndighed (vejmyndighed) for de private fæl-
lesveje i kommunen og kan eje vejarealet. Endvidere anven-
des vejmyndighed som samlebetegnelse for vejbestyrelse og
vejmyndighed. Sondringen anvendes ikke konsekvent, hver-
ken af praktikere eller domstolene, og kan give anledning til
misforståelser.

2.3.2. Lovforslagets indhold
Det foreslås, at begrebet ”vejmyndighed” anvendes som

betegnelse for den myndighed, der efter vejloven admini-
strerer offentlige veje, jf. forslagets § 3, nr. 1.

2.4. Bedre fremkommelighed

2.4.1. Gældende ret
Trængselskommissionen præsenterede i 2013 en række

anbefalinger for at fremme mobilitet og fremkommelighed
med udgangspunkt i hovedstaden.

Det fremgår af Trængselskommissionens betænkning - nr.
1539 fra september 2013, Mobilitet og fremkommelighed i
hovedstaden – at trængslen på vejene vil blive fordoblet
frem mod 2025, hvor der vil blive brugt ca. 18,4 mio. køreti-
mer i kø på vejene i hovedstadsområdet (s. 9). Om biltrafik-
ken fremgår det, at ”infrastrukturen skal moderniseres, så
den afspejler dagens transportbehov og et større samarbej-
de mellem kommunerne i hovedstadsområdet i forhold til
tværgående trafikstrømme. Det betyder f.eks., at grønne bøl-
ger i lyssignalerne ikke skal afbrydes af kommunegrænser-
ne, at biler, der forulykker på vejene, hurtigt bliver fjernet,
og at vejarbejder planlægges og koordineres, så de giver
mindst mulige gener for trafikken. ”
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Det fremgår videre af kommissionens betænkning (s. 81
ff.), at ”vejsystemet i hovedstadsområdet er karakteriseret
ved, at der ikke har eksisteret en fast overordnet ramme for
trafikovervågning og –styring. Det har den konsekvens, at
trafikstyringen af de enkelte strækninger ofte foregår uden
systematisk blik for den samlede trafikafvikling, så indsatser
fra de individuelle vejbestyrelser er ikke altid er fuldt koor-
dinerede. For den rejsende er det imidlertid vigtigt, at vej-
nettet er indrettet, så det tager udgangspunkt i det samlede
transportsystem og bidrager effektivt og dynamisk til en fly-
dende trafikafvikling og til reduktion af forsinkelser.

Trængselskommissionen vurderer, at der eksisterer et væ-
sentligt uudnyttet potentiale for, at en fælles trafikstyrings-
central kan forbedre trafikafviklingen og reducere trængs-
len. (…) Trængselskommissionen finder generelt, at styring
og planlægning af vejtrafikken i hovedstadsområdet bærer
præg af, at der er involveret et meget stort antal aktører,
hvorfor der ikke altid foregår den fornødne koordinering og
afvejning af hensyn.

I betænkningen anbefaler kommissionen, at det kommende
samarbejde mellem Københavns Kommune og Vejdirekto-
ratet om en trafikstyringscentral bør danne grundlag for et
egentligt formaliseret og obligatorisk samarbejde, der om-
fatter hele hovedstadsområdet (s. 84).

I vejloven i dag ligger ansvaret for fremkommelighed og
den øvrige trafikstyring hos den konkrete vejmyndighed
med Rigspolitiet, som den eneste tværgående myndighed.
Politiets deltagelse i arbejdet skal først og fremmest tjene
hensynene til trafiksikkerheden og beredskabet, samt de
godkendende funktioner, der ligger i færdsels- og vejlovgiv-
ningerne.

Det giver god mening, da en stor del af det at skabe en vel-
fungerende infrastruktur kræver indsigt i de trafikale behov,
der er på den konkrete strækning, og kræver mulighed for at
planlægge trafikkens afvikling i forhold til de øvrige behov,
der er i området. Det kan være planer om nye skoler, udvik-
ling af detailhandel eller bosætning i området. Samtidigt
hermed er vejvedligeholdelse og udvikling af vejnettet res-
sourcekrævende foranstaltninger og skal derfor indgå i de
prioriteringer, som kommunalbestyrelserne og staten i øvrigt
har.

Det betyder selvfølgelig også, at der for strækninger, der lø-
ber gennem flere vejmyndigheder, er forskellige og nogle
gange modsatrettede hensyn, der skal varetages. Det kan gå
ud over fremkommeligheden.

I dag sker trængselskoordineringen primært gennem frivilli-
ge samarbejder mellem de kommunale vejmyndigheder og
Vejdirektoratet. Grundlæggende fungerer samarbejdet godt.
Alle har intentioner om en velfungerende infrastruktur.

Vejdirektoratet har sammen med en række kommuner samt
med Sund & Bælt indgået en række frivillige aftaler om fæl-
les koordinering på den del af det samlede vejnet, som vur-
deres at være vigtigst for fremkommeligheden i Danmark.

Et af resultaterne af dette samarbejde er udpegningen af det
særlige vejnet, der kaldes Det Strategiske Vejnet.

Samarbejdet ”Det Strategiske Vejnet” er en ramme for en
række indsatser, som gennemføres i fællesskab af de vej-
myndigheder, der deltager. Samarbejdet vedrører en fælles
koordinering af vejarbejder, etablering af faste omkørselsru-
ter ved forstyrrelser af trafikken mv.

Der er i dag ingen regler om samarbejde om trafikstyring
mellem vejmyndigheder og Sund & Bælt, der kan anvendes
som støtte for frivillige samarbejder eller danne ramme for
at indføre obligatoriske samarbejder i tilfælde, hvor væsent-
lige hensyn til fremkommelighed ikke kan tilgodeses ved
frivillige samarbejder.

I den gældende vejlovs § 1, stk. 2, inddeles de offentlige
veje i hovedlandeveje og kommuneveje. Hovedlandevejene,
hvorved forstås de statsligt ejede veje, administreres af Vej-
direktoratet under Transportministeriet efter vejlovens be-
stemmelser. Transportministeren kan bemyndige Vejdirek-
toratet, eller en anden styrelse under Transportministeriet til
at varetage de opgaver, der er henlagt til ministeren efter lo-
ven.

Kommunevejene, der administreres af vedkommende
kommunalbestyrelse efter vejlovens bestemmelser, vil som
hovedregel være ejet af kommunalbestyrelsen.

2.4.2. Lovforslagets indhold
De dele af vejnettet, som er af afgørende betydning for

fremkommeligheden og dermed af størst samfundsmæssig,
herunder samfundsøkonomisk, betydning, administreres i
dag af flere forskellige vejmyndigheder. Det kan derfor be-
tyde forskellige tilgange til, hvordan fremkommeligheden
skal sikres på strækningerne. Forskelligheden kan til tider
medføre konfliktende indsatser på strækningerne.

Hovedvægten i samarbejdet mellem vejmyndighederne
skal fortsat være frivillighed. I en række tilfælde har vej-
myndighederne forskellige interesser, som de bringer ind i
samarbejdet. Som regel kan disse interesser forenes i samar-
bejder om fælles trafikinformation, signalregulering, koordi-
nering af vejarbejder mv.

Som nævnt ovenfor anbefaler Trængselskommissionen, at
samarbejdet mellem Københavns Kommune og Vejdirekto-
ratet om en trafikstyringscentral bør danne grundlag for et
egentligt formaliseret og obligatorisk samarbejde, der om-
fatter hele hovedstadsområdet.

Det foreslås derfor at skabe rammer, der fremmer en fæl-
les forståelse for de forskelligrettede udfordringer, der konk-
ret kan være på de enkelte strækninger og for, hvad konse-
kvenserne kan være for det øvrige vejnet, hvis der sker æn-
dringer.

Med lovforslaget skabes der således hjemmel til, at stræk-
ninger, der er særligt væsentlige for fremkommeligheden,
undersøges nærmere. Her tænkes primært på de strækninger,
der i dag er udpeget i Det Strategiske Vejnet, men det kan
også være andre vejstrækninger, der indtager en tilsvarende
funktion i de samlede danske vejnet. Undersøgelsen vil
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skulle ske i et fremkommelighedsudvalg, hvor berørte vej-
myndigheder deltager sammen med politiet. Udvalgene træ-
der ikke nødvendigvis i stedet for frivillige samarbejder om
eksempelvis Det Strategiske Vejnet, men kan supplere dem i
de tilfælde, hvor dette eller andre frivillige samarbejder ikke
er tilstrækkelige til at sikre hensynet til fremkommelighed
på samfundsøkonomisk vigtige strækninger.

På baggrund af de gennemførte undersøgelser udarbejder
udvalget fælles aftaler for fremkommeligheden på hele
strækningen. Dermed sikres, at trafiksikkerheden og frem-
kommeligheden får ens vilkår, uanset hvilken vejmyndighed
strækningen passerer.

Med forslaget får ministeren hjemmel til at fastsætte reg-
ler om fremkommelighedsudvalgenes sammensætning. Da
denne sammensætning bør variere efter antallet af vejmyn-
digheder og vejens funktion i øvrigt, vil det ikke være hen-
sigtsmæssigt at fastsætte bindende regler i loven om en så-
dan sammensætning. Det forudsættes dog, at alle berørte
vejmyndigheder og politiet inddrages. Det følger desuden af
forslaget til § 5, at udgangspunktet er, at udvalgene udarbej-
der aftaler i konsensus.

Det fremgår desuden af forslaget, at udvalgene årligt skal
indrapportere de indgåede aftaler til transportministeren. På
den måde sikres, at der er fremdrift i arbejdet, og at aftalerne
kan opdateres i takt med trafikudviklingen. Det foreslås, at
aftalerne offentliggøres, så der er fuld åbenhed om de ind-
gåede aftaler.

Der åbnes også mulighed for, at en nærmere afgrænset
vejstrækning kan opklassificeres til statsvej, hvis fremkom-
melighedsudvalgene ikke kan blive enige. På den måde sik-
res, at strækningens fremkommelighed opretholdes uanset
politiske eller administrative uenigheder. Staten vil herefter
skulle forvalte vejstrækningen med fokus på fremkommelig-
hed samt med behørig inddragelse af kommunale ønsker og
behov. Opklassificering til statsvej vil alene ske, hvis der er
tale om en strækning, hvor den manglende enighed forven-
tes at medføre væsentlige samfundsøkonomiske tab.

Der henvises i øvrigt til de særlige bemærkninger til lov-
forslagets § 5.

Trængselskommissionen har desuden som et af sine ind-
satspunkter at få en fast og overordnet ramme for trafiksty-
ringen i hovedstadsområdet ved at etablere en samlet trafik-
styringscentral. Gennem en fælles etableret trafikstyringsen-
hed på Det Strategiske Vejnet i hovedstadsområdet er der
langt større mulighed for udnyttelse af fælles ressourcer,
herunder trafikdata, udvikling af fælles værktøjer og stan-
darder, samt optimering af den fælles planlægning af arbej-
der i vejarealerne, end når koordineringen skal ske gennem
flere forskellige myndigheder med forskellige tilgange til ar-
bejdet.

Udgangspunktet for etablering af fælles trafikstyringscen-
traler kan være aftaler indgået i fremkommelighedsudvalg
eller aftaler indgået i andet regi. Det formodes, at behovet
primært vil være omkring de større byområder.

Gennem de seneste par år har der været arbejdet på at
etablere en fælles trafikstyringscentral mellem Københavns

kommune og Vejdirektoratet. Dette arbejde fortsætter, men
det vurderes gavnligt for processen, hvis der skabes fælles
regler for samarbejdsfladerne.

Med lovforslaget skabes en sådan sikker og ensartet juri-
disk ramme for samarbejdet mellem vejmyndigheder om
fælles trafikstyringscentraler, herunder en hjemmel til at mi-
nisteren kan fastsætte regler for samarbejdet.

Det bemærkes, at forslaget ikke ændrer på selve vejmyn-
dighedsansvaret, der fortsat vil ligge hos de konkrete vej-
myndigheder. Her er alene tale om en praktisk forbedret ud-
nyttelse af fælles ressourcer, så fremkommeligheden sikres
bedst mulige vilkår.

Da der også andre steder i landet er rejst ønsker om en
fælles og bedre trafikstyring, er forslaget ikke begrænset til
hovedstadsområdet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 9 og bemærknin-
gerne hertil.

2.5. Vejbidrag

2.5.1. Gældende ret
I vejbidragslovens § 3 findes de særlige bestemmelser om,

at vejbestyrelsen kan pålægge ejere af ejendomme, der
grænser til eller kommer til at grænse til en offentlig vej, at
afholde udgifterne helt eller delvist til 1) anlæg af ny offent-
lig vej, 2) udbygning af privat fællesvej i forbindelse med
vejens overtagelse som offentlig vej efter den gældende
vejlovs § 23, og 3) udvidelse af en offentlig vejs befæstede
arealer. Bestemmelsen er en undtagelse fra reglen i vejl-
ovens § 10, stk. 2, om, at vejbestyrelsen for en offentlig vej
afholder udgifterne til arbejder på den offentlige vej.

I vejbidragsloven findes bestemmelser, der fastlægger
breddemæssige begrænsninger for det anlæg eller den del af
anlægget, som ejerne af de tilgrænsende ejendomme kan på-
lægges at betale for. Der er endvidere bestemmelser, der
fastslår, at bestemte typer udgifter, f.eks. ekspropriationser-
statningerne, ikke kan indgå i vejbidraget.

Vejbidragsloven indeholder specificerede regler for be-
grænsning af bidragspligten og om genoptagelse af bidrags-
fordelingen for ikke-opkrævede rater af vejbidraget.

Vejbidragslovens regler i § 11 om fordelingen af vejbidra-
get har indtil den nye privatvejslovs ikrafttræden den 1. ja-
nuar 2012 også været anvendt ved fordelingen af udgifterne
til samlede arbejder på private fællesveje i byer. Reglerne er
i dag overført til privatvejsloven.

2.5.2. Lovforslagets indhold
Bestemmelserne i lovforslagets kap. 4, Vejbidrag, erstatter

bestemmelserne i vejbidragsloven.
Med lovforslaget vil det fortsat være muligt at pålægge

ejere af ejendomme, der grænser til eller kommer til at
grænse til en offentlig vej at betale udgifterne til vejens an-
læg og udvidelse af det befæstede areal. Som det fremgår af
pkt. 2.7, foreslås hjemmelen til at pålægge grundejerne at af-
holde udgifterne til en forbedring af en privat fællesvejs
stand forud for en opklassificering til kommunevej ophævet.
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Vedrørende de breddemæssige begrænsninger for pålæg
af vejbidrag videreføres alene begrænsningen på 20 meter.
Den hidtil gældende begrænsning på 6 meter kørebane og 6
meter andet vejareal (fortov, cykelsti, rabatarealer) i områ-
der, som ved lokalplan er bestemt til en- og tofamilieshuse,
videreføres ikke. Det anses ikke sædvanligt eller sandsyn-
ligt, at vejmyndigheden ønsker at anlægge meget brede of-
fentlige vejarealer i områder, der ved lokalplan er planlagt
til en- eller tofamilieshuse. Ændringen i lovforslaget vurde-
res på denne baggrund ikke at være til skade for grundejer-
ne.

Med hensyn til begrænsningen i vejbidraget foreslås det,
at ejere af ejendomme, hvor der ikke er eller ikke er planlagt
etableret adgang til vejen, ikke pålægges at betale bidrag.
Dette vurderes at være en væsentlig begrænsning i forhold
til den nuværende bestemmelse i vejbidragslovens § 6, stk.
1, hvis nærmere anvendelse gennem alle årene har givet sto-
re problemer. Forslaget gør reglen enkel og forudseelig,
hvilket vil være en fordel for både grundejerne og admini-
stration. Konsekvensen heraf er dog, at vejmyndighedens
muligheder for at opkræve vejbidrag reduceres.

Med lovforslaget ophæves endvidere bestemmelserne om,
at bidragsfordelingen kan genoptages for så vidt angår ikke-
erlagte rater af vejbidraget, når de forhold, der indgik i bi-
dragsfordelingen ændres væsentligt, eller grundejeren efter-
følgende får tilladelse til at udnytte eller afstå fra en udnyt-
telse af vejen. Af administrative grunde og for at skabe klar-
hed over rettigheder og pligter foreslås, at fordelingen af
vejbidraget alene træffes på grundlag af de faktiske ejen-
domsmæssige og adgangsmæssige forhold, der gør sig gæl-
dende ved afgørelsen af, om vejbidrag skal opkræves til det
omhandlede vejarbejde. De nuværende komplicerede regler
om efterfølgende regulering udgår.

Der vurderes ikke at være anledning til at videreføre selv-
stændige procedureregler for pålæg af vejbidrag. Borgernes
retssikkerhed anses at være fuldt ud betrygget ved de almin-
deligt gældende forvaltningsretlige regler, lovforslagets kla-
gebestemmelser m.m.

2.6. Almene veje

2. 6.1. Gældende ret
En almen vej eller almen sti er et færdselsareal, der ikke

administreres af staten eller kommunalbestyrelserne i hen-
hold til lov, vedtægt eller deklaration, og som er åbne for al-
menheden.

2. 6.2. Lovforslagets indhold
Det har siden vejbestyrelsesloven af 21. juni 1867 været

forudsat i vejlovgivningen, at kommunerne, når de stødte på
almene veje, enten skulle optage dem som offentlige veje,
gøre dem til private fællesveje eller helt nedlægge dem.

Det har været drøftet med KL og Kommunalteknisk Chef-
forening, om der eksisterer et behov for at opretholde begre-
bet ”almene veje”. Da dette ikke ses at være tilfældet fore-
slås det, at begrebet ”almene veje” ophæves. Hvis der mod
forventning skulle optræde en almen vej eller almen sti, og
der måtte være en særlig offentligretlig interesse for disse

vejarealer, vil de kunne overtages som offentlige veje eller
offentlige stier efter reglerne i dette lovforslags kap. 10 om
ekspropriation m.m. eller ved køb.

2.7. Opklassificering af private fællesveje og
nedklassificering af offentlige veje

2.7.1. Gældende ret
Vejbidragsloven indeholder i § 3, stk. 1, nr. 2, en hjemmel

for vejbestyrelsen til at pålægge ejere af ejendomme, der
grænser til en privat fællesvej i byer eller bymæssige områ-
der at afholde udgifterne helt eller delvist til udbygningen af
en privat fællesvej i forbindelse med vejens optagelse som
offentlig vej – typisk kommunevej.

I den nye privatvejslov er der i § 49, stk. 5, indført en ny
bestemmelse, som pålægger kommunalbestyrelsen at afhol-
de udgifterne til vedligeholdelsen af en privat fællesvej, når
kommunalbestyrelsen bestemmer, at vejen skal istandsættes
i en højere standard end den hidtidige.

I privatvejslovens § 49, stk. 6, findes endnu en ny bestem-
melse, hvorefter kommunalbestyrelsen kan afholde udgifter-
ne helt eller delvist, når bestemmelsen om den private fæl-
lesvejs vedligeholdelse hovedsagelig skyldes hensynet til
den almene færdsel.

Vejlovens § 23 giver kommunalbestyrelsen ansvaret for
anlæg og nedlæggelse af kommuneveje.

I vejlovens § 90 beskrives reglerne for nedlæggelse af of-
fentlige og almene veje. Der stilles krav om udarbejdelse af
en tilstandsrapport, der skal sendes i høring hos de berørte
borgere. Hele afgørelsen inklusiv den endelige tilstandsrap-
port og det kommunale faktiske skøn kan prøves af Vejdi-
rektoratet. Hvis sagen påklages, kan kommunen først træffe
sin afgørelse, når afgørelsen af klagen foreligger.

2.7.2. Lovforslagets indhold
For at bringe vejloven i overensstemmelse med privatvejs-

lovens § 49, stk. 5 og 6, foreslås vejbidragslovens § 3, stk. 1,
nr. 2, ikke videreført i den nye lov om offentlige veje.

Det præciseres, at beslutningen om anlæg og nedlæggelse
af offentlige veje og optagelse af private fællesveje skal ske
som led i en konkret samlet trafikal vurdering i kommunen.
Samtidigt ændres prøvelsesmulighederne, så det alene er ret-
lige spørgsmål, der kan prøves.

2.8. Arkæologiske forundersøgelser

2.8.1. Gældende ret
Hverken den gældende vejlov eller lov om fremgangsmå-

den ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (lovbe-
kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) indeholder
hjemmel for anlægsmyndigheden til at gennemføre arkæolo-
giske forundersøgelser, før der er truffet en ekspropriations-
beslutning eller vedtaget en anlægslov for projektet.

Efter § 3 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ve-
drørende fast ejendom kan anlægsmyndigheden, når der er
givet hjemmel til ekspropriation, foretage de nødvendige
forberedende undersøgelser på privat ejendom.
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Af vejlovens § 45 fremgår, at enhver grundejer skal tåle,
at vejbestyrelsen foretager forberedende opmålinger, nivel-
lementer mv. Hverken vejloven eller lov om fremgangsmå-
den ved ekspropriation vedrørende fast ejendom indeholder
bestemmelser om arkæologiske forundersøgelser, hvorfor
disse typisk laves ved frivillige aftaler med de private eller
foretages på et langt senere tidspunkt i processen, når der er
foretaget ekspropriation. Dette kan medføre, at anlægspro-
cessen forsinkes, samt at projektet fordyres.

En egentlig arkæologisk udgravning er typisk mere omfat-
tende end arkæologiske forundersøgelser. Sådanne udgrav-
ninger vil derfor kun blive udført, hvis der er sikkerhed for,
at et givet projekt skal forløbe på en sådan måde, at det vil
påvirke væsentlige fortidsminder. En egentlig arkæologisk
udgravning vil derfor først blive gennemført efter, at ekspro-
priationsbeslutningen, jf. forslagets § 102, er truffet.

2.8.2. Lovforslagets indhold
I forbindelse med projektering af nye vejanlæg eller æn-

dringer af bestående vejanlæg vil de indledende undersøgel-
ser kunne indikere, om der er sandsynlighed for at støde på
arkæologiske fund i forbindelse med anlægsarbejderne.

Hvis det vurderes, at der er behov for at foretage arkæolo-
giske forundersøgelser, er det mest hensigtsmæssigt, at disse
undersøgelser gennemføres, før detailprojekteringen og før
anlægsarbejderne påbegyndes, således at den tid, der anven-
des til undersøgelserne, ikke forsinker eller belaster et pro-
jekts økonomi mere end nødvendigt.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at disse arkæologiske for-
undersøgelser kan påbegyndes tidligt, og så vidt muligt alle-
rede inden der foreligger en færdig detailprojektering for an-
lægget.

Fastlæggelsen af behovet for arkæologiske forundersøgel-
ser vil foregå i samarbejde med Kulturstyrelsen og de lokale
statsanerkendte museer.

De nævnte arkæologiske forundersøgelser vil kunne med-
føre, at f.eks. landbrugsarealer ikke vil kunne benyttes i en
kortere eller længere periode. Der er derfor behov for en
hjemmel til at kunne foretage disse undersøgelser, også når
de medfører ulemper for ejerne af de pågældende arealer, og
det derfor typisk ikke er muligt at opnå en frivillig aftale
med lodsejeren om at kunne disponere over et givent områ-
de.

Det foreslås derfor, at der skabes hjemmel i vejloven og i
lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom til at foretage arkæologiske forundersøgelser.

Hvis grundejeren lider et tab ved vejtekniske eller arkæo-
logiske forundersøgelser, og der ikke kan opnås enighed
med ejeren om erstatning herfor, fastsættes denne af taksati-
onsmyndighederne, jf. forslagets §§ 105 og 106.

I forbindelse med ekspropriationer til statsveje, der gen-
nemføres efter vejloven, fastsættes erstatningen efter regle-
rne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrøren-
de fast ejendom.

2.9. Reglerne om fordeling af udgifter til vejbidrag til
offentlige veje og til samlede arbejder på private fællesveje i
byer og bymæssige områder

2.9.1. Gældende ret
Reglerne i §§ 11 og 12 i vejbidragsloven om fordeling af

udgifterne til vejbidrag til anlæg offentlige veje eller udvi-
delse af en offentlig vejs befæstede arealer og i § 51 i privat-
vejsloven i forbindelse med fordeling af udgifterne til på-
budte, samlede arbejder på private fællesveje i byer og by-
mæssige områder er de samme.

Vejmyndigheden skal fordele vejbidraget og udgifterne til
påbudte samlede arbejder mellem grundejerne på grundlag
af; 1) ejendommens facade mod vejen, 2) størrelsen af ejen-
dommens arealer, og 3) måden, hvorpå ejendommen benyt-
tes eller forventes at blive benyttet, eller ejendomsværdien,
jf. vejbidragslovens § 11, stk. 1, og privatvejslovens § 51,
stk. 1. For ejendomme, der ikke er sat til grundværdi, skal
benyttelsesmåden anvendes, jf. vejbidragslovens § 11, stk.
1, nr. 3, og privatvejslovens § 51, stk. 2.

Det første kriterium, facadelængden, skal indgå i fordelin-
gen med en faktor på mindst 10 pct., mens de to øvrige kri-
terier hver skal indgå med en faktor på mindst 25 pct., jf.
vejbidragslovens § 11, stk. 2, og privatvejslovens § 51, stk.
3. Vejmyndigheden afgør, hvordan de resterende 40 pct. for-
deles mellem de ovennævnte, lovbundne kriterier.

I de tilfælde, hvor ejendomsværdien indgår som forde-
lingskriterium, skal vejmyndigheden forlods pålægge ejere
af bestemte ejendomme et særligt bidrag, før de øvrige ud-
gifter fordeles mellem grundejerne, når det påbudte arbejde
skyldes betydelig eller tung færdsel til eller fra enkelte ejen-
domme ved vejen, jf. vejbidragslovens § 11, stk. 3, og pri-
vatvejslovens § 51, stk. 4.

Vejmyndigheden kan fordele udgifterne alene efter stør-
relsen af ejendommenes arealer eller med ensartede beløb,
hvis der i henhold til byplanvedtægt, kommune- eller lokal-
plan kun vil blive tilladt ganske ensartet benyttelse af de
ejendomme, der er omfattet af kommunens afgørelse. Det
fremgår af vejbidragslovens § 11, stk. 4, og privatvejslovens
§ 51, stk. 5. I sidstnævnte bestemmelse er det endvidere
præciseret, at ingen af ejendommene faktisk må benyttes
mere intensivt end forudsat i plangrundlaget.

Når en ejendom grænser op til en anden offentlig vej eller
offentlig sti eller til en anden privat fællesvej, end den vej,
der er omfattet af vejmyndighedens afgørelse, har ejeren af
denne ejendom krav på et passende reduceret bidrag. Dette
gælder dog ikke, hvis den anden vejstrækning, som ejen-
dommen grænser op til, er en adgangsbegrænset vejstræk-
ning, hvortil ejeren ikke har direkte adgang af færdselsmæs-
sige grunde, jf. vejbidragslovens § 11, stk. 5, og privatvejs-
lovens § 51, stk. 6. I privatvejsloven er det præciseret, at
denne undtagelse alene gælder for adgangsbegrænsninger
fastsat efter vejlovens §§ 72-73, eller tilsvarende bestem-
melser i tidligere vejlove.

I vejbidragslovens § 11, stk. 6, og privatvejslovens § 51,
stk. 7, findes en særlig regel om begrænsning af det areal,
der skal indgå i beregningen af bidragsfordelingen, ved
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ejendomme, der udnytter arealet til landbrug, skovbrug eller
frilandsgartneri, herunder frugtplantager. For disse ejendom-
me gælder, at vejmyndigheden kun medtager den del af
arealet, der ligger højst 40 meter fra vejen, i sin udgiftsbe-
regning for ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan dog
fravige denne regel, hvis særlige planmæssige bestemmelser
taler for det.

I vejbidragslovens § 12 og privatvejslovens § 51, stk. 8,
findes bestemmelsen om, at disse fordelingsregler kan fravi-
ges, når der er enighed herom mellem vejmyndigheden og
de bidragspligtige grundejere.

2.9.2. Lovforslagets indhold
Som led i dels en almindelig modernisering af bestemmel-

sen dels en forenkling af reglerne med sigte på at gøre ud-
giftsfordelingerne mere gennemskuelige og forudsigelige
foreslås reglerne i vejbidragslovens §§ 11 og 12 kun i be-
grænset omfang videreført. Da det af administrative og rets-
sikkerhedsmæssige grunde er mest hensigtsmæssigt, at reg-
lerne i vejloven og privatvejsloven om fordeling af udgifter
er de samme, foreslås privatvejslovens § 51 ændret tilsva-
rende. Se nærmere forslagets § 141, nr. 37.

Af de hidtidige regler i vejbidragslovens § 11, stk. 1 og 2,
foreslås kun kriteriet ”ejendommens benyttelse eller forven-
tede benyttelse” videreført.

Fordelingskriterierne skal ideelt set være et retvisende,
gennemsnitligt udtryk for den færdsel, som den pågældende
ejendom genererer på vejen, og dermed for de vedligehol-
delsesmæssige behov og det slid, som betjeningen af ejen-
dommen medfører. I denne sammenhæng ses de hidtidige
kriterier – facadelængde og ejendommens arealstørrelse –
ikke at have kvantitativ betydning for vejstandarden og ve-
jens vedligeholdelse. Både de generelle og evt. specifikke
krav, som benyttelsen af en ejendom har for vejen, kan til-
godeses med kriteriet ” ejendommens benyttelse eller for-
ventede benyttelse”.

Med dette kriterium kan særlige hensyn til ekstensivt ud-
nyttede ejendomme, f.eks. landbrugsarealer, frugtplantager,
parker m.m., tilgodeses, således at disse ejendomstyper ikke
med de nye regler får væsentlige stigninger i deres relative
andel af udgiftsfordelingerne.

Som fordelingskriterium anvendes ejendomsværdien i dag
kun undtagelsesvist i andre kommuner end København.

Fra praksis kendes eksempler, hvor vejmyndigheden øn-
sker at benytte ejendomsværdikriteriet i en situation, hvor
ikke alle bidragspligtige ejendomme er sat til ejendomsvær-
di, f.eks. en villavej med et kommunalt parkanlæg som en af
ejendommene. Her skal udgifterne først fordeles efter krite-
rierne facadelængde, arealstørrelse og ejendommens benyt-
telse. Derefter omfordeles bidraget for de ejendomme, der er
sat til ejendomsværdi, efter kriterierne: facadelængde, areal-
størrelse og ejendomsværdi. De bidragspligtige grundejere
har i denne situation store vanskeligheder med at gennem-
skue fordelingen og deres eget bidrag.

Idet fordelingskriteriet ”ejendomsværdi” ikke anvendes i
særlig udbredt omfang, og idet det i flere tilfælde ikke kan

anvendes på alle ejendomme, foreslås det, at dette kriterium
ikke videreføres. Det vurderes som unødigt administrativt
besværligt og ses ikke at tilføre udgiftsfordelingen en større
retfærdighed eller hensigtsmæssighed end kriteriet ”ejen-
dommens benyttelse”.

Med den gældende bestemmelse i vejbidragslovens § 11,
stk. 4, har det været muligt at fordele udgifterne efter en me-
re enkel metode – enten alene på grundlag af ejendommenes
arealer eller med ensartet beløb. Denne fordelingsmetode
har dog efter lovens ordlyd et meget begrænset anvendelses-
område, da den forudsætter, at det i lokalplaner eller lignen-
de planlægning er fastlagt, at de berørte ejendomme skal be-
nyttes ”ganske ensartet”, f.eks. til enfamiliehuse.

Da bestemmelsen giver anledning til mange formelt, for-
kerte afgørelser, og dermed bidrager til længere og dyrere
sagsbehandling, foreslås reglen forenklet og udvidet i sit an-
vendelsesområde, således at fordelingen kan foretages med
ensartede beløb mellem antallet af de berørte husstande, når
de bidragspligtige ejendomme efter vejmyndighedens opfat-
telse udnyttes på ensartet måde til boligformål eller er-
hvervsformål.

Der foreslås ligeledes ændringer i den hidtidige § 11, stk.
5, i vejbidragsloven om reduceret bidrag for ejendomme, der
grænser op til anden vej eller sti, end den vej eller sti som er
omfattet af vejmyndighedens afgørelse. Det foreslås, at bi-
draget kun reduceres i de tilfælde, hvor nyt vejbidrag kan
komme på tale, og gamle vejbidrag ikke må anses for af-
skrevet (normalt 20 år). På samme måde skal grundejere,
hvis ejendomme grænser op til en privat fællesvej, kun have
krav på et passende reduceret vejbidrag til den offentlige
vej, i det omfang de er forpligtede til at vedligeholde den
private fællesvej – i almindelighed grænser til og har vejret
til den private fællesvej.

2.10. Regelforenkling
Regeringen igangsatte i december 2011 et ambitiøst arbej-

de med at forenkle statslige regler til fordel for den kommu-
nale forvaltning. Som en del af dette arbejde er vejlovgiv-
ningen blevet gennemgået med henblik på at identificere
regler, der kan gøres nemmere for kommunerne at admini-
strere.

2.10.1. Gældende ret
Forslagene, jf. de særlige bemærkninger til dette lovfor-

slags § 141, nr. 10-14, bygger på det eksisterende privatretli-
ge grundlag, der i særlig grad karakteriserer administratio-
nen af de private fællesveje på landet.

Det privatretlige – aftaleretlige – element kendetegner i
særlig grad disse veje. Næsten alle spørgsmål hviler på en
aftale mellem ejeren af den ejendom, hvorpå vejudlægget
placeres eller allerede er placeret, og ejeren af den ejendom,
der skal have en særlig ret – en vejret - til at benytte det ud-
lagte vejareal som færdselsareal, når vejudlægget i henhold
til aftalen kan og skal tages i brug som privat fællesvej. Pri-
vate fællesveje på landet er ikke åbne for almindelig, moto-
riseret færdsel, men tjener principielt kun som vejareal for
ejerne af de ejendomme, der har vejret til vejarealet. Derfor
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er de offentligretlige reguleringsmuligheder på disse vej-
arealer begrænsede, og den kommunale vejmyndigheds op-
gave har været karakteriseret som en slags mægler mellem
de vejberettigede og vejejeren.

Det er grundlæggende en offentligretlig interesse, at disse
veje administreres med et så beskedent indslag af offentlig-
retlig regulering som muligt. Ansvaret for, at disse veje hol-
des i en god og forsvarlig stand i forhold til de vejberettige-
des færdsel, påhviler derfor i første række de grundejere, der
er forpligtet hertil i henhold til aftalerne for vejen.

2.10.2. Lovforslagets indhold
Forslagene til bestemmelserne i privatvejslovens afsnit II

bygger på den forudsætning, at den offentligretlige interesse
i private fællesveje, som varetages af den stedlige kommu-
nalbestyrelse, alene er at sikre, at eksisterende veje holdes i
en god og forsvarlig stand, således at de berørte ejendomme
kan betjenes af såvel ejerne som andre med lovligt ærinde til
ejendommen, herunder med forskellige offentligretligt fast-
satte serviceydelser, f.eks. afhentning af renovation, sociale
serviceydelser m.m.

Som konsekvens heraf reduceres kommunalbestyrelsens
opgaver til det, som er nødvendigt for at sikre adgangen til
de ejendomme, der skal betjenes af den eksisterende vej.

2.11. Konkurrenceudsættelse af de arbejder, som
vejmyndigheden kræver at udføre for borgernes regning

2.11.1. Gældende ret
Efter den gældende vejlovgivning kan vejbestyrelsen for

en offentlig vej i en række situationer bestemme, at borgerne
skal afholde udgifterne til arbejder på den offentlige vej,
som vejbestyrelsen udfører. Det drejer sig bl.a. om anlæg af
nye offentlige veje, hvor ejerne af de ejendomme, der græn-
ser til eller kommer til at grænse til vejen, pålægges at afhol-
de udgifterne helt eller delvist. Der kan ligeledes være tale
om anlægsforanstaltninger på vejarealet i forbindelse med
etablering af adgange (overkørsler m.m.) fra den tilgrænsen-
de ejendom eller private fællesvej. I andre tilfælde kan vej-
bestyrelsen bestemme, at den udfører vejarbejderne i forbin-
delse med ledningsarbejder, dvs. arbejdet med at grave ned
til ledningerne og/eller den efterfølgende retablering af vej-
arealet.

Hverken vejloven eller vejbidragsloven indeholder be-
stemmelser, der i disse situationer pålægger vejbestyrelsen
at sikre sig, at arbejderne konkurrenceudsættes med henblik
på at reducere borgernes betalingsforpligtelse.

I visse situationer skal vejmyndigheden bestemme, at på-
budte arbejder på private fællesveje skal udføres som samle-
de arbejder under kommunens kontrol. Dette indebærer
bl.a., at vejmyndigheden sørger for, at arbejderne udføres,
og herefter fordeler udgifterne mellem de vedligeholdelses-
pligtige i henhold til lovens bestemmelser. Med den nye pri-
vatvejslov er vejmyndighederne pålagt at sikre sig, at arbej-
derne udføres billigst muligt og at fremlægge dokumentati-
on for, at dette er sket, hvis dette ønskes. Kravet billigst mu-
ligt vedrører dog ikke alle arbejder, som kommunen kræver
at udføre for borgernes regning. For eksempel gælder det ik-

ke for pligter til vintervedligeholdelse og renholdelse, som
vejmyndigheden bestemmer, at den skal udføre for borger-
nes regning, jf. privatvejslovens §§ 9, 24 og 83.

2.11.2. Lovforslagets indhold
Med dette forslag til en ny lov om offentlige veje og æn-

dringer i lov om private fællesveje foreslås indført en ensar-
tet bestemmelse i de to love om vejmyndighedens pligt til at
konkurrenceudsætte de arbejder, som vejmyndigheden kræ-
ver at udføre for borgernes regning.

Det foreslås, at vejmyndigheden skal sikre, at de påbudte
arbejder udføres billigst muligt.

En konkurrenceudsættelse forudsætter, at vejmyndigheden
i sit påbud er præcis med hensyn til beskrivelsen, herunder
kvaliteten, af de påbudte arbejder, ligesom en tidsfrist nor-
malt bør fremgå. Konkurrenceudsættelsen skal ske ved at
indhente 3 tilbud, medmindre udbudslovgivningen foreskri-
ver en anden fremgangsmåde, eller det ikke er praktisk mu-
ligt at indhente 3 tilbud. Kommunen kan for eksempel vælge
at lave rammeaftaler med minimum 3 udbydere, hvorefter
kommunen kan lave et miniudbud mellem de virksomheder,
der er på rammeaftalen. På den måde bliver opgaven ikke
rent administrativt tung for kommunen. Vejmyndigheden
skal på forlangende kunne redegøre for, hvordan konkurren-
ceudsættelsen er sket.

Med udbudslovgivningen sigtes dels til den nationale re-
gulering af disse spørgsmål dels til den EU-retlige regule-
ring.

Som det fremgår af lovforslagets § 137, stk. 3, kan vej-
myndigheden fravige bestemmelsen om konkurrenceudsæt-
telse ved indhentelse af 3 tilbud, når den udfører arbejderne,
fordi borgerne ikke selv har gennemført arbejderne inden for
den fastsatte frist eller i den foreskrevne standard. Her må
tidstabet ved en konkurrenceudsættelse af arbejderne skulle
afvejes med de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, der taler
for en hurtig afslutning af vejarbejderne.

Der er i lovforslagets § 137, stk. 4 og § 141, nr. 83 indsat
en hjemmel for transportministeren til at fastsætte regler,
som undtager visse påbudte arbejder fra kravet om konkur-
renceudsættelse. Det kan for eksempel være fastsættelse af
en beløbsmæssig bagatelgrænse, hvor udgiften til det påbud-
te arbejde er så beskeden, at det vil være unødigt ressource-
krævende at konkurrenceudsætte dem.

Med dette lovforslag foreslås indsat en generel bestem-
melse i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje
om vejmyndighedens pligt til at konkurrenceudsætte arbej-
der, som vejmyndigheder kræver at udføre for borgernes
regning. I bestemmelsen henvises til de enkelte bestemmel-
ser i lovene, hvor denne forpligtelse gælder.

2.12. Øvrige ændringer

2.12.1. Parkering
Vejmyndigheden kan efter vejlovens § 107, stk. 1, opkræ-

ve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige
parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer. I § 107, stk.
2, kan der opkræves betaling for at begrænse parkering på
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bestemte steder. Betalingen kan sættes i forhold til det tids-
rum, i hvilket motorkøretøjerne holder parkeret.

Det foreslås, at de gældende bestemmelser i § 107 videre-
føres, dog således, at der gives mulighed for, at betaling for
parkering kan differentieres i forhold til formålet med parke-
ringen, varetagelse af miljøhensyn og andre lignende hen-
syn. Det præciseres desuden i bemærkningerne til forslagets
§ 90, stk. 2, der svarer til den gældende § 107, stk. 2, at kra-
vet vedrørende betaling for parkering er, at de skal være tra-
fikalt begrundet og have et trafikadfærdsregulerende formål.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslagets § 90.

2.12.2. Overdragelse af pligt til renholdelse og snerydning
Efter renholdelseslovens § 14 og privatvejslovens § 84

kan en grundejer overdrage pligten til at renholde og sneryd-
de til en anden. I renholdelsesloven kan pligten alene over-
drages til en fysisk person, hvorimod privatvejsloven åbner
op for at overdragelsen kan ske til en juridisk person. Perso-
nen skal indmeldes til kommunen efter skriftlig aftale. Så-
fremt grundejeren har overdraget sin pligt og dermed et
eventuelt erstatningsansvar til tredjemand, er det grundejer-
en, der skal dokumentere det.

Det foreslås, at de gældende bestemmelser i renholdelses-
lovens § 14 og privatvejslovens § 84 ophæves. Der ses ikke
at være en offentligretlig interesse, der står mål med det ad-
ministrative arbejde, i at fastholde, at vejmyndigheden skal
godkende overdragelse af pligter til vintervedligeholdelse og
renholdelse fra grundejeren til en anden fysisk eller juridisk
person.

2.12.3. Pligt til at betale vejbidrag
Efter den gældende vejbidragslov er det i relation til bor-

gernes pligter til ved vejbidrag at afholde udgifter til anlæg
eller udvidelse af offentlige veje, jf. vejbidragslovens § 3,
uden betydning for borgernes pligter, om der er eller lovligt
kan etableres adgang fra ejendommen til vejen. Den gælden-
de vejbidragslov indeholder i § 6, stk. 1, en undtagelse for
ejere af ejendomme, der grænser til vejstrækninger, hvortil
der i henhold til adgangsbestemmelser, der er etableret af
færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det of-
fentlige, ikke er og heller ikke kan etableres direkte adgang
fra ejendommen. Disse adgangsbestemmelser, som ikke kan
antages alene at være adgangsbestemmelser fastsat efter den
gældende vejlovs §§ 72-73, har ofte givet anledning til tvivl
om anvendelsen af denne undtagelsesbestemmelse. Dette
skyldes først og fremmest manglende præcision og begrun-
delse for en række adgangsbestemmelser fastsat på andet
grundlag, f.eks. i lokalplaner.

Da det ikke anses for rimeligt, at grundejerne skal bære ri-
sikoen for myndighedernes manglende præcision i fastsæt-
telse af forskellige bestemmelser om adgange fra ejendom-
me til vejen, foreslås med dette lovforslag en administrativt
lettere og for borgerne mere indlysende ordning. Det fore-
slås, at det som hovedregel fremover skal være en betingelse
for at blive pålagt forpligtelser som ejer af en ejendom, der
grænser til en offentlig vej, at vedkommende grundejer har
eller er planlagt at skulle have en adgang fra sin ejendom til
den pågældende vej. Ejere af ejendomme, der ikke har eller

er planlagt at skulle have adgang til vejen, kan ikke hævdes
at have en sådan interesse i vejen, at det er rimeligt, at vej-
myndigheden kan overføre sine pligter til at afholde udgif-
terne til anlæg m.m.

2.12.4. Ekspropriation
Den gældende vejlov indeholder i § 32 følgende bestem-

melse: ”Når et vejanlæg er optaget på en vejplan, kan vejbe-
styrelsen sikre dets gennemførelse ved anvendelse af de be-
stemmelser, der er angivet i denne lovs § 35, samt erhverve
ejendomme efter reglerne i denne lovs kap. 5, når dette
skønnes nødvendigt for at undgå urimelige omkostninger
ved en senere gennemførelse af anlægget. ” Bestemmelsen
viderefører ifølge de særlige bemærkninger til lovforslaget
fra 9. marts 1971 den da gældende § 21, i lov nr. 95 af 29.
marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje. Endvidere
tilsigter bestemmelsen ifølge bemærkningerne at klargøre, at
der i visse tilfælde kan erhverves ejendomme om fornødent
ved ekspropriation til veje, som er optaget på en vejplan,
selv om det aktuelle vejanlæg ikke er endeligt besluttet af
vedkommende myndighed.

Den gældende vejlovs § 32 er, så vidt Transportministeriet
er bekendt, ikke blevet anvendt. Det foreslås derfor, at be-
stemmelsen ophæves.

2.12. 5. Administrationstillæg
Ifølge vejbidragslovens § 4, stk. 5, kan vejbestyrelsen i

forbindelse med et vejanlæg, der helt eller delvist bekostes
af de tilgrænsende grundejere, jf. vejbidragslovens § 3, stk.
1, medregne et administrationstillæg på højst 9 pct. af an-
lægsudgifterne. Renter kan ikke medregnes. Eventuelle ud-
gifter til bistand af rådgivende ingeniør (og andre eksterne
konsulenter) kan medregnes efter regning, men administrati-
onstillægget kan da ikke medregnes for den del af arbejdet,
hvortil rådgivende ingeniørbistand har været benyttet. Den-
ne bestemmelse, der også har været flittigt benyttet ved ved-
ligeholdelse og vedligeholdelse af private fællesveje i byer
og bymæssige områder som et samlet arbejde, har givet an-
ledning til fortolkningstvivl. Vejbidragslovens § 4, stk. 5, er
senest videreført med visse ændringer i den nye privatvejs-
lovs § 53, stk. 1.

Med lovforslagets § 30 sikres det, at grundejerne ikke på-
lægges udgifter til kommunernes administration, der i væ-
sentlig grad overstiger udgifterne til selve anlægsprojektet.
Som hidtil kan vejmyndigheden medregne et administrati-
onstillæg på højst 9 pct. af anlægsudgifterne, med de undta-
gelser der er nævnt i forslagets § 31. I det omfang der har
været anvendt eksterne konsulenter til projekteringen af an-
lægget, indgår denne udgift efter regning i anlægsudgifterne.

Vejmyndigheden kan dog maksimalt opkræve et admini-
strationstillæg svarende til de administrative udgifter, vej-
myndigheden har haft ved projektet, herunder udgiften til
eksterne konsulenter anvendt til administrative opgaver.
Disse udgifter skal kunne dokumenteres og specificeres. Der
henvises nærmere til de særlige bemærkninger til forslagets
§ 30. Vejmyndigheden kan dog efter aftale med de bidrags-
pligtige grundejere opkræve udgiften til eksterne konsulen-
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ter anvendt til administrative opgaver, ud over de nævnte 9
pct.

Bestemmelserne om administrationstillæg i privatvejslo-
vens §§ 22 og 53 foreslås ophævet med dette lovforslag.
Fremover vil kommunalbestyrelsen kunne pålægge de bi-
dragspligtige grundejere at afholde kommunens administra-
tive udgifter i forbindelse med en afgørelse truffet efter pri-
vatvejslovens bestemmelser. Der henvises til lovforslagets §
141, nr. 12 (§ 18) og nr. 34 (§ 49, stk. 2).

2.12.6. Offentliggørelse af beslutninger mv.
Den gældende vejlov indeholder en række bestemmelser

om, at vejbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger i stedli-
ge blade efter vejbestyrelsens bestemmelse, samt at en ræk-
ke mere varige indgreb skal kundgøres i Statstidende.

Det foreslås, at de gældende formkrav til offentliggørelse
af en vejmyndigheds beslutninger m.m. i henhold til loven
ophæves. Fremover får den enkelte vejmyndighed ret til at
bestemme den offentliggørelsesmåde, som skønnes bedst
egnet til at sikre udbredelsen af de beslutninger m.m., der er
tale om. Ændringen er en administrativ lettelse for vejmyn-
digheden og muliggør en smidigere offentliggørelse af gæl-
dende og ajourførte bestemmelser i f.eks. kommunens vin-
terregulativ. Ophævelsen af formkravet til offentliggørelse
af vejmyndighedens beslutninger svarer til ændringerne i
bl.a. lov nr. 1537 om private fællesveje og bestemmelser i
lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Borgere, der
berøres direkte og individuelt af en vejmyndigheds afgørel-
ser og beslutninger vil som hidtil efter den almindelige for-
valtningsret skulle have meddelt vejbestyrelsens beslutning/
afgørelse særskilt.

Den gældende lov om fremgangsmåden ved ekspropriati-
on vedrørende fast ejendom indeholder på samme måde som
vejloven bestemmelser om offentliggørelse, herunder at be-
slutning om afholdelse af besigtigelsesforretning skal ind-
rykkes i et eller flere på egnen udkommende dagblade.

Det foreslås, at de gældende formkrav til offentliggørelse i
henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ve-
drørende fast ejendom også ophæves, så anlægsmyndighe-
den og kommissarius fremover også får ret til at bestemme
den offentliggørelsesmåde, som skønnes bedst egnet til at
sikre udbredelsen af de beslutninger m.m., der er tale om. På
denne måde ensrettes bestemmelserne om offentliggørelse i
forbindelse med henholdsvis kommunale og statslige eks-
propriationer.

Der henvises til lovforslagets §§ 17, 23, 38, 43, 52, 56, 62,
64, 90, 100, 124 og 141.

2.12.7. Fastsættelse af regler vedr. spor på eller over vej
Vejlovens kap. 7 om forholdet til jernbaner er ophævet

ved lov nr. 613 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jern-
bane og lov om offentlige veje.

Med dette forslag ophæves den gældende vejlovs § 104a,
hvorefter transportministeren kan fastsætte regler for anlæg
og benyttelse af spor (godsspor, mergelspor, teglværksspor
mv.) på eller over vej. Disse spor i vejen vil fremover være

reguleret i lov om jernbane eller bestemmelser fastsat med
hjemmel heri.

2.12.8. Fremrykket ekspropriation af ejendomme på grund
af projekteringsaktiviteter på statsvejnettet

I dag kan der alene ske overtagelse af ejendomme, der be-
røres af planer for nye eller ændrede statslige vejanlæg, hvis
det pågældende vejanlæg er sikret med vejbyggelinjer efter
vejloven, eller hvis der foreligger et særligt hjemmelsgrund-
lag, typisk en projekteringslov eller anlægslov for det på-
gældende vejanlæg. Det gælder i begge tilfælde, at en række
særlige betingelser skal være opfyldt, for at der kan ske
overtagelse.

Der forekommer i dag tilfælde, hvor borgere kommer i
klemme, fordi de som følge af projekteringsaktiviteter på
statsvejnettet reelt er afskåret fra at afhænde deres ejendom,
men hvor der hverken er pålagt vejbyggelinjer eller forelig-
ger et særligt hjemmelsgrundlag, der giver mulighed for, at
staten kan overtage ejendommen.

Der foreslås derfor indsat en generel bestemmelse i vejl-
oven, der giver borgere mulighed for i særlige situationer at
få deres ejendom overtaget på et tidligere tidspunkt i plan-
lægningsprocessen omkring nye eller ændrede statslige vej-
anlæg, end der i dag er mulighed for. Herved sikres borger-
ne en bedre retsstilling, idet overtagelsen ikke nødvendigvis
behøver at afvente vedtagelsen af en projekterings- eller an-
lægslov, eller at ejendommen pålægges byggelinjer.

Det følger af grundlovens § 73, at ejendomsretten er
ukrænkelig, og at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom,
uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge
lov og mod fuldstændig erstatning.

Med den foreslåede bestemmelse i forslagets § 45 skabes
der, i overensstemmelse med grundlovens § 73, en lovhjem-
mel til at erhverve ejendomme, der skal anvendes til gen-
nemførelse af et konkret statsligt vejprojekt, før erhvervel-
sen er nødvendig af hensyn til projektet, hvis ejeren af den
pågældende ejendom anmoder om det.

Der er med lov nr. 747 af 25. juni 2014 om ændring af lov
om jernbane allerede indført en tilsvarende bestemmelse i
jernbaneloven. Forslaget vil således sikre, at borgere, hvis
ejendom berøres af projekteringsaktiviteter til henholdsvis
nye statslige vej- eller baneprojekter opnår en ensartet rets-
stilling.

Lovforslaget indeholder i øvrigt en række sproglige æn-
dringer og moderniseringer.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige

Transportministeriet vurderer, at lovforslaget samlet set
medfører nettomindre udgifter for kommunerne for i alt
147,46 mio. kr. Herunder vurderer Transportministeriet, at
ca. 100 mio. kr. vedrører kommunernes vejvedligeholdelses-
udgifter. Det er modsat KLs vurdering, at lovforslaget sam-
let set ikke medfører færre udgifter for kommunerne. Samlet
set vurderer KL, at lovforslaget medfører flere udgifter for
kommunerne for i alt 10,57 mio. kr.
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Forhandlingerne mellem Transportministeriet og KL om
lovforslagets kommunal-økonomiske konsekvenser er på
tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget endnu ikke af-
sluttet.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet

Lovforslaget forventes at medføre en vis fordyrelse for
ledningsejere ved flytning af ledninger. Fordyrelsen forven-
tes dog at kunne modvirkes ved bedre planlægning fra led-
ningsejernes side. Forslaget indeholder bestemmelser for at
forbedre fremkommeligheden, hvilket forventes at have po-
sitive konsekvenser i form af sparet tid. Forslaget indeholder
også bestemmelser om samgravning, der kan bidrage til at
reducere ledningsejeres omkostninger til gravearbejder.

5. Miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget indeholder mulighed for at lave klimatilpas-

ningstiltag i forbindelse med tilførsel af vand på vej. Des-
uden giver lovforslaget mulighed for at differentiere betalin-
gen for parkering efter køretøjets miljøbelastning mv.

6. Administrative konsekvenser for borgerne
Idet lovforslaget skal bidrage til at klargøre lovgivningen

om offentlige veje, forventes lovforslaget at gøre det lettere
for borgerne at forstå og indrette sig på lovgivningen.

7. Forholdet til EU-retten
Dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at redu-

cere omkostninger ved etablering af højhastighedsnet til
elektronisk kommunikation implementeres med lovforslaget
i dansk ret. Der henvises til forslagets §§ 73-79, § 141, nr.
65 og bemærkningerne til disse bestemmelser.

8. Hørte myndigheder og organisationer mv.
Et udkast til lovforslaget har i perioden 7. juli – 11. august

2014 været offentliggjort på Høringsportalen.dk og sendt i
høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Advokatsamfundet, CFL cargo Danmark ApS, COWI,
Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Dansk Vand-
og Spildevandsforening, Dansk Vand- og Spildevandsfor-
ening, Den Danske Landinspektørforening, Dansk Ejen-
domsmæglerforening, Dong Energy, Dansk Erhverv, De Le-
dende Landinspektører, Dansk Transport og Logistik –
DTL, Dansk Industri, Dansk Ledningsejerforum, Danske
Regioner, Danske Speditører, Energinet.dk, FDM, Fritidshu-
sejernes Landsforening, Grundejeren.dk, HK Trafik & Jern-
bane, HMN I/S, Institut for planlægning – Aalborg Univer-
sitet, Institut for miljø, samfund og rumlig forandring – Ro-
skilde Universitet, Kommissarius ved Statens Ekspropriatio-
ner i Jylland, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på
Øerne, KL, Kommunal Teknisk Chefforening, Kommunal
Vejteknisk Forening, Københavns Universitet – Institut for
geografi og geologi, Landbrug og Fødevarer, Parcelhusejer-
nes Landsforening, Rigspolitichefen, SEAS NVE, Rambøll,
Rådet for Bæredygtig Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Tek-
nologisk Institut, Videncentret for landbrug og Aalborg Uni-
versitet – Sektion for Geoinformatik og Arealforvaltning.

9. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merud-
gifter

Økonomiske konsekvenser for stat, re-
gioner og kommuner

Transportministeriet vurderer, at lov-
forslaget samlet set medfører nettomin-
dre udgifter for kommunerne for i alt
147,46 mio. kr. Herunder vurderer
Transportministeriet, at ca. 100 mio. kr.
vedrører kommunernes vejvedligehol-
delsesudgifter.

Det er KLs vurdering, at lovfor-
slaget samlet set ikke medfører
færre udgifter for kommunerne.
Samlet set vurderer KL, at lov-
forslaget medfører flere udgif-
ter for kommunerne for i alt
10,57 mio. kr.

Administrative konsekvenser for stat,
regioner og kommuner

Forslaget forventes at medføre store ad-
ministrative lettelser for kommunerne.

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

Forslaget indeholder bestemmelser for
at forbedre fremkommeligheden, hvil-
ket forventes at have positive konse-
kvenser i form af sparet tid. Forslaget
indeholder også bestemmelser om sam-
gravning, der kan bidrage til at reduce-
re ledningsejeres omkostninger til gra-
vearbejder.

Forslaget indeholder bestem-
melser om bod i forbindelse
med gravetilladelser, hvilket
kan medføre negative konse-
kvenser for entreprenører m.fl.,
der ikke overholder aftalte vil-
kår.

Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Der er indført mulighed for at lave kli-
matilpasningstiltag i forbindelse med
tilførsel af vand på vej. Desuden giver
lovforslaget mulighed for at differenti-

Ingen
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ere betalingen for parkering efter køre-
tøjets miljøbelastning mv.

Administrative konsekvenser for bor-
gerne

Forslaget forventes at medføre en min-
dre administrativ lettelse for borgerne,
idet reglerne forenkles og en stor del af
de kommunale tilsyn og godkendelses-
processer – især på private fællesveje
på landet – formindskes.

Ingen

Forholdet til EU-retten Dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj
2014 om foranstaltninger for at reducere omkostninger ved etablering af
højhastighedsnet til elektronisk kommunikation implementeres i dansk
ret. Der henvises til forslagets §§ 73-79, § 141, nr. 65 og bemærkninger-
ne til disse bestemmelser.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1
Den foreslåede bestemmelse er ny og angiver, hvilke for-

mål det særligt er hensigten at tilgodese med loven. Bestem-
melsen indebærer ikke, at der ikke ved administration af lo-
ven kan tages hensyn til andre formål. Bestemmelsen opreg-
ner alene lovens hovedformål.

I forbindelse med administration efter denne lov skal vej-
myndighederne først og fremmest varetage trafikale og vej-
tekniske hensyn. Vejmyndighederne skal herudover være
opmærksomme på konsekvenserne for miljø, flora, fauna,
landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige forhold,
samfundsøkonomien, samt hensynet til vejens naboer.

Til § 2
Den foreslåede bestemmelse er ny og fastslår lovens an-

vendelsesområde. Begrebet offentlige veje er defineret i for-
slagets § 3, nr. 2.

Til § 3
Den foreslåede bestemmelse samler nuværende og nye de-

finitioner i loven.
I nr. 1) defineres begrebet vejmyndighed. Definitionen er

ny. Vejmyndighederne administrerer de offentlige veje og
stier. I den gældende lovgivning skelnedes der mellem vej-
bestyrelse og vejmyndighed, hvor vejbestyrelsen også har
ejerskabet til vejarealet til forskel fra vejmyndigheden. Den-
ne skelnen vurderes som meget teoretisk og medfører i prak-
sis en del forvirring om ansvarsforhold. Derfor foreslås be-
greberne slået sammen til vejmyndighed som et samlet be-
greb.

I nr. 2) defineres begrebet offentlig vej. Definitionen er en
videreførelse af den gældende definition i § 1 i vejloven.
Loven skal således fortsat gælde for offentlige veje, som de-
fineres som veje, gader mv., der er åbne for almindelig
færdsel, og som administreres af stat eller kommune i hen-
hold til denne lov.

De offentlige veje inddeles i 2 kategorier; statsveje og kom-
muneveje. Den tidligere betegnelse ”hovedlandeveje” udgår,
idet den ikke på umiddelbar måde beskriver vejens retlige
status og administrationsforhold.

Frem til kommunalreformen i 2007 var offentlige veje op-
delt i kommuneveje, landeveje og hovedlandeveje. Landeve-
je blev administreret af amtkommunalbestyrelsen, mens ho-
vedlandevejene blev administreret af transportministeren
ved Vejdirektoratet. Siden årsskiftet 2006/07 har der kun
været 2 typer offentlige veje; kommuneveje og hovedlande-
veje, som administreres af kommunalbestyrelserne, hhv.
Vejdirektoratet.

I nr. 3) defineres begrebet offentlig sti. Definitionen er en
videreførelse af definitionen i den gældende vejlovs § 96.

I nr. 4) defineres begrebet vejplan. Definitionen er ny. De-
finitionen er fastlagt i overensstemmelse med gældende
praksis.

Formålet med vejplaner er, at de planlagte vejanlæg kan
indgå i en sammenfattende planlægning for området, og at
vejmyndigheder kan sikre vejanlægs gennemførelse med
vejbyggelinjer og overtagelser af ejendomme, når dette
skønnes nødvendigt for at undgå unødvendige omkostninger
ved et senere vejanlæg, jf. bestemmelserne i kapitel 10.

I nr. 5) defineres begrebet byer og bymæssige områder.
Definitionen er ny. Definitionen svarer til den definition, der
findes i privatvejslovens § 3.

I nr. 6) og 7) defineres begrebet adgang og adgangsbe-
stemmelse.

Definitionen på adgange til offentlig vej er en videreførel-
se af de hidtil gældende definitioner i § 68 i vejloven. Disse
definitioner er ligeledes anvendt i § 10, nr. 11 og 12, i pri-
vatvejsloven.

I nr. 8) defineres begrebet vejbyggelinje. Definitionen er
ny og er fastlagt i overensstemmelse med gældende praksis.
Vejbyggelinjer pålægges efter de foreslåede bestemmelser i
§§ 40 og 41.

Formålet med vejbyggelinjen er dels at give vejmyndighe-
den et redskab til at sikre hensynet til trafikken på bestående
veje ved at holde bebyggelse og aktiviteter på naboarealer i
en passende afstand, og dels at undgå unødvendige omkost-
ninger for eller vanskeliggørelse af et senere vejanlæg. Vej-
byggelinjen betyder, at ejeren og eventuelle andre rettig-
hedsindehavere af et areal med vejbyggelinje får en be-
grænsning i sin råden over dette.
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I nr. 9) defineres begrebet vejbidrag. Definitionen videre-
fører den gældende vejbidragslovs § 1, stk. 4.

I nr. 10) defineres begrebet valgplakat. Definitionen er en
videreførelse af den nuværende formulering i vejlovens §
103 a, stk. 1.

I nr. 11) defineres begrebet nedklassificering. Definitio-
nen er ny, men er i overensstemmelse med gældende prak-
sis.

Til § 4
Den foreslåede bestemmelses stk. 1 viderefører den gæl-

dende vejlovs § 7, stk. 1. Bestemmelsen fastslår transport-
ministerens ansvar for den overordnede vej- og trafikplan-
lægning og for, at der foretages de undersøgelser, der er
nødvendige herfor.

Den foreslåede bestemmelses stk. 2 viderefører den gæl-
dende vejlovs § 7, stk. 2, om transportministerens mulighed
for at tage initiativ til en række nærmere undersøgelser. Be-
stemmelsen viderefører også transportministerens hjemmel
til at fastsætte regler for kommunernes medvirken til at til-
vejebringe de nødvendige data og planlægningsgrundlag.

Til § 5
Med forslaget til § 5, stk. 1, gives ministeren som noget

nyt hjemmel til at sikre fremkommelighed og trafiksikker-
hed på tværs af vejmyndighedsgrænser ved, at der kan ned-
sættes særlige fremkommelighedsudvalg. Udvalgene skal
udarbejde fælles aftaler for fremkommeligheden på Det
Strategiske Vejnet og andre vejstrækninger, der vurderes
særligt væsentlige for fremkommeligheden.

De pågældende udvalg tænkes således at understøtte, at
beslutninger, der kan påvirke fremkommelighed og trafik-
sikkerhed, træffes ud fra et samlet syn på tværs af de enkelte
vejmyndigheder, så mobiliteten for de overordnede trafik-
strømme sikres. I udvalgenes overvejelser vil endvidere ind-
gå hensyn som årsdøgnstrafik i relation til vejens kapacitet,
om vejen indgår i nationale rutenet som tungvognstrafikvej-
nettet og modulvogntogsvejnettet, spærretider for udførelse
af vejarbejde, vejens funktion i relation til væsentlige trafik-
knudepunkter som lufthavne, havne, stationer og større vel-
færdsfunktioner som supersygehuse mv., samt mulighederne
for alternative ruter for vejen.

I første omgang forventes hjemlen udnyttet ved nedsættel-
se af et særligt udvalg for hovedstadsområdet. Udvalget vil
have som hovedopgave at fremlægge fælles forpligtende af-
taler for optimering af fremkommeligheden. Rammerne for
disse aftaler vil skulle fastlægges nærmere, men kunne tæn-
kes f.eks. at omhandle grønne bølger på tværs af vejmyndig-
heder, fælles tværkommunal indsats for udbedring af uhen-
sigtsmæssig indretning af vej- og lyskryds, signalanlæg eller
krav om koordinering af trafiksaneringstiltag, vejarbejder
m.m.

Af stk. 2 fremgår det, at de foreslåede aftaler inden årets
udgang skal fremlægges for ministeren. På den måde sikres
en fremdrift i projektet samt et fortsat politisk fokus på pro-
blemstillingen. Endvidere fremgår det, at aftalerne skal of-

fentliggøres. Offentliggørelse forventes at ske på vejmyn-
dighedernes hjemmesider.

Hvis det ikke viser sig muligt at udarbejde fælles aftaler,
og hvis dette medfører en forringelse af fremkommelighe-
den i området, foreslås det i stk. 3 at ministeren kan opklas-
sificere vejen som statsvej. Dette vil i så fald ske ved be-
kendtgørelse samt aktstykke grundet den økonomiske be-
lastning, som en sådan opklassificering vil være for staten.
Den økonomiske lettelse, der her vil opstå for kommunerne,
vil i så fald indgå i de årlige økonomiske forhandlinger med
kommunerne efter det udvidede totalbalanceprincip.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger af-
snit 2.4 og de særlige bemærkninger til forslagets § 12, stk.
4, hvorefter transportministeren bemyndiges til at fastsætte
nærmere bestemmelser om betingelser og procedurer for op-
tagelse af strækninger af kommuneveje som statsveje.

I stk. 4 foreslås det, at ministeren kan fastsætte regler for
sammensætningen af udvalgene. Den konkrete sammensæt-
ning vil kunne være forskellig, men skal som minimum in-
deholde alle relevante vejmyndigheder og politiet.

Til § 6
Det foreslåede stk. 1 viderefører den gældende vejlovs §

2, stk. 1. Transportministeren er øverste administrative myn-
dighed for statsvejene.

Det foreslåede stk. 2 viderefører den gældende vejlovs §
2, stk. 4. Administrationen af statsvejene er henlagt til Vej-
direktoratet under Transportministeriet. De nærmere regler
for Vejdirektoratets arbejde er fastslagt i bekendtgørelses-
form, jf. bekendtgørelse nr. 1285 af 15. december 2011 om
opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet.

Til § 7
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 2, stk. 5, hvorefter kommunalbestyrelser er admi-
nistrative myndigheder (vejmyndigheder) for kommuneveje.

Til § 8
Det foreslåede stk. 1 viderefører den gældende vejlovs §

10, stk. 1. Efter bestemmelsen er det den enkelte vejmyndig-
heds ansvar at holde dens offentlige veje i den stand, som
trafikkens art og størrelse kræver.

Vejmyndigheden har det forvaltningsmæssige såvel som
det økonomiske ansvar for dens veje. Det er et vigtigt hen-
syn ved planlægning af anlæg og vejarbejder, at dette forsø-
ges færdiggjort hurtigt af hensyn til fremkommeligheden og
samfundsøkonomien.

Det foreslåede stk. 2 svarer til den vejlovs gældende § 10,
stk. 2, med en enkelt præcisering vedrørende aftale om ud-
giftsafholdelse, jf. nedenfor. Det foreslås, at vejmyndighe-
den bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens ve-
je, og afholder udgifterne hertil, medmindre andet er aftalt
eller bestemt efter reglerne i denne lov.

Efter gældende ret er det vejmyndigheden, der afholder de
udgifter, der er forbundet med sikring, andre forberedende
foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af dens ve-
je, medmindre andet er bestemt.
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I praksis er den gældende bestemmelse blevet fortolket såle-
des, at det som hovedregel ikke var muligt at aftale, at priva-
te afholdte udgifter til, eller finansierer drift eller vedlige-
holdelse af disse anlæg.

Med det foreslåede stk. 3 skabes der tydelig hjemmel til,
at der ved aftaler mellem en vejmyndighed og en anden vej-
myndighed, en privat person eller en juridisk person kan
ydes bidrag til drift eller vedligeholdelse af offentlige veje.

Bestemmelsen gælder arbejder, som vejmyndigheden ikke
har pligt til at udføre efter stk. 1 med henblik på at sikre, at
vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art
og størrelse. Et eksempel på anvendelse af denne bestem-
melse kunne være ændring af et vejkryds, således at særligt
lange eller brede køretøjer nemmere kan benytte vejkrydset.
Et andet eksempel kunne være etablering og vedligeholdelse
af hastighedsdæmpende foranstaltninger på en kommunevej
efter ønske fra de tilgrænsende grundejere.

Bestemmelsen skaber en sikker hjemmel for vejmyndig-
heden til at indgå aftaler med en anden vejmyndighed –
f.eks. transportministeren eller en anden kommunalbestyrel-
se - eller private personer eller juridiske personer om, at dis-
se afholder udgifter til nye foranstaltninger på vejen, herun-
der eventuelt afholder udgifterne til den fremtidige vedlige-
holdelse af disse foranstaltninger.

Spørgsmålet om, hvorvidt en anden vejmyndighed kan
indgå sådanne aftaler vedrørende en fremmed vejmyndig-
heds veje, må bero på, om disse myndigheder lovligt kan va-
retage sådanne hensyn på en anden vejmyndigheds område.
Spørgsmålet skal således besvares ud fra en fortolkning af
forslagets §§ 1 samt for kommunale vejmyndigheder efter
reglerne om kommunalfuldmagten.

Det foreslåede stk. 4 svarer til den gældende vejlovs § 10,
stk. 3, med den ændring, at bestemmelsen nu også giver
Vejdirektoratet mulighed for, ligesom det hidtil har været
gældende for kommunerne, at byde ind på opgaver, der er
udbudt i licitation af andre vejmyndigheder. Bestemmelsen
vil skabe en sikker hjemmel for Vejdirektoratet til at byde
på opgaver hos de kommunale vejmyndigheder med de sær-
lige kompetencer, som er udviklet som led i Vejdirektoratets
ordinære virksomhed. Dette kan bl.a. bestå i rådgivnings-
ydelser med henblik på at optimere den kommunale vejmyn-
digheds drift af kommunevejene, trafiktællinger til brug for
planlægning af vedligeholdelses- og vedligeholdelsesplaner
m.m.

Det foreslåede stk. 5 er en videreførelse af den gældende
vejlovs § 11.

Til § 9
Den foreslåede bestemmelse, der er ny, fastlægger ram-

mer for indgåelse af aftaler om fælles trafikstyring af dele af
flere vejmyndigheders vejnet. Der er ikke tiltænkt nogen
ændring i den øvrige vejmyndighedsrolle, herunder myndig-
hedsudøvelsen og selve myndighedsansvaret. Det er forud-
sat, at politiet kan deltage, hvis det ønskes af de pågældende
parter.

I stk. 2 indføres hjemmel til, at transportministeren kan
fastsætte regler om samarbejdet. Det kan for eksempel være
regler om finansiering, så der er juridisk materiel hjemmel
til at benytte henholdsvis statslige og kommunale ressourcer
til at oprette og drive en fælles central. Ministeren kan også
fastsætte regler om beslutningskompetencer, delegation af
opgaver mv.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger af-
snit 2.4.

Til § 10
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 19. Hovedreglen fremgår af det foreslåe-
de stk. 1, hvorefter udgifter til belysning på statsvejnettet af-
holdes af staten. Som undtagelse hertil fremgår det af det
foreslåede stk. 2, at belysning på de dele af statsvejene, der
løber gennem tæt, sammenhængende bymæssig bebyggelse
afholdes af de relevante kommunalbestyrelser. Dette gælder
dog som udgangspunkt ikke, hvis formålet med belysningen
er at sikre trafiksikkerheden på statsvejen, i hvilket tilfælde
staten kan beslutte at afholde udgiften. Det afgørende er der-
for, hvilket formål belysningen har i de forskellige områder
vejen løber igennem. Ofte vil vejbelysning i byer have et
tryghedsskabende og kriminalpræventivt formål, som det er
rimeligt at kommunen dækker udgifterne til. Er formålet de-
rimod, at sikkerheden for færdslen på vejen skal højnes gen-
nem vejbelysning, kan det være rimeligt at staten afholder
udgiften. Hvis der opstår tvist mellem kommunen og staten
om, hvem der skal afholde udgiften, afgøres dette af trans-
portministeren, jf. forslagets § 133.

Til § 11
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 13. Efter den foreslåede bestemmelse kan vejmyn-
digheden ved anlæg af ny vej eller ombygning af eksisteren-
de vej beslutte, at vejene skal forbeholdes visse arter af of-
fentlig færdsel, for eksempel på motorveje og motortrafikve-
je.

Efter bestemmelsen træffes disse beslutninger af vejmyn-
digheden efter forhandling med politiet. For statsveje træffes
beslutningen dog af transportministeren efter forhandling
med justitsministeren.

Til § 12
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 14. Det foreslåede stk. 1 foreskriver pro-
ceduren for anlæg, oprettelse og nedlæggelse af statsveje.
Bestemmelsen fastslår, at oprettelsen af nye statsveje og
nedlæggelse af eksisterende statsveje, for eksempel ved ned-
klassificering til kommunevej, privat vej eller fuldstændig
nedlæggelse af arealet som færdselsareal, skal ske ved lov.
Bestemmelsen giver dog Vejdirektoratet mulighed for at
træffe beslutning herom i forbindelse med mindre anlægs-
projekter mv., herunder flytning af veje eller regulering af
vejkryds.

Det foreslåede stk. 2 foreskriver forhandlingsproceduren
med de vejmyndigheder, som vil blive berørt af planerne om
nedlæggelse og anlæg af statsveje. Det foreslåede stk. 3
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foreskriver, at transportministeren ved tvister mellem Vejdi-
rektoratet og en anden vejmyndighed om disse beslutninger,
kan fastsætte vilkår for overgangen af vejen fra statsvej til
kommunevej.

Forslaget til stk. 4 er nyt. Efter denne bestemmelse kan
transportministeren fastsætte nærmere bestemmelser om,
hvornår forslaget til § 5, stk. 3, dvs. i forbindelse med aftaler
om fremkommelighedstiltag, finder anvendelse. En udmønt-
ning af forslaget til § 12, stk. 4, indebærer, at optagelsen af
disse kommuneveje eller dele heraf som statsveje ikke skal
ske ved lov, jf. forslaget i § 12, stk. 1, men kan ske efter mi-
nisterens nærmere bestemmelse. Der henvises i øvrigt til be-
mærkningerne til forslagets § 5, stk. 3.

Til § 13
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 17. Efter den gældende bestemmelse
kan transportministeren bemyndige kommunale vejmyndig-
heder til at varetage visse af de opgaver på statsvejene, som
ellers er henlagt til Vejdirektoratet. De opgaver, der også ef-
ter den foreslåede bestemmelse kan udføres af kommunerne
efter bemyndigelse, er tilladelser og dispensationer på stats-
veje, som gives efter denne lov. Ofte vil kommunerne have
den mest direkte tilknytning til de problemer, som rejses ved
ansøgninger om tilladelser og dispensationer. Det synes der-
for mest hensigtsmæssigt, at kommunerne i visse situationer
kan være den besluttende myndighed i forhold til disse an-
søgninger.

Til § 14
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 18 om de supplerende anlæg, som er nødvendige
ved motorveje.

Når en statsvej er eller forventes at blive udbygget som
motorvej, skal Vejdirektoratet sørge for, at der i forbindelse
med vejen bliver oprettet for eksempel rastepladser, parke-
ringspladser, tankanlæg, paskontrolposter, restaurations – og
hotelvirksomhed mv. til brug for trafikanterne mv. Det føl-
ger af forslagets stk. 1.

Forslagets stk. 2 fastslår, at transportministeren til disse
formål kan lade andre drive de virksomheder, anlæg eller
bygninger, der er anlagt på arealer, der er erhvervet til for-
målet i stk. 1. Erhvervelsen af areal til anlæggene kan om
nødvendigt ske ved ekspropriation efter reglerne i forslagets
kapitel 10.

Forslagets stk. 3 bemyndiger transportministeren til at
træffe konkret afgørelse om, at stk. 1 og 2 også kan finde
anvendelse på andre statsveje end motorveje,

Til § 15
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 23, stk. 1, 1 pkt., med den præcisering, der er beskre-
vet nedenfor.

Efter gældende ret er det kommunalbestyrelsen, der be-
stemmer, hvilke nye offentlige veje der skal anlægges, og
hvilke bestående offentlige veje, der skal nedlægges.

Med den foreslåede bestemmelse er det præciseret, at an-
læg og nedlæggelse af offentlige veje og optagelse af private
fællesveje skal ske efter en samlet konkret, trafikal planlæg-
ning. Det er fremhævet, at der skal være tale om trafikal
planlægning. En beslutning efter den foreslåede § 15, der
kun er begrundet i økonomiske hensyn, vil ikke være lovlig.
Anlæg og nedlæggelse af offentlige veje samt optagelse af
private fællesveje som offentlige veje skal således ske som
et led i den øvrige trafikale planlægning i kommunen.

Bestemmelsen fastslår, at kompetencen til at beslutte, at
nye kommuneveje skal anlægges, eller bestående kommune-
veje skal nedlægges eller nedklassificeres som led i den al-
mindelige trafikplanlægning, ligger hos kommunalbestyrel-
serne. Kommunerne skal fortsat iagttage bestemmelserne
om forhandling med andre vejmyndigheder, hvis de planlag-
te anlæg mv. vil få betydning for andre vejmyndigheders
vejnet, jf. forslagets § 20.

Bestemmelsen giver samtidig hjemmel for kommunen til
at beslutte at optage private fællesveje som kommuneveje.

Af den gældende vejlovs § 90 følger, at kommunen i for-
bindelse med en beslutning om nedlæggelse af en vej som
kommunevej kan beslutte, at vejen skal overgå (nedklassifi-
ceres) til privat fællesvej. Der er ikke i den gældende vejlov
eller privatvejslov nærmere regler om, hvornår en vej skal
være offentlig vej eller privat fællesvej.

Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej eller pri-
vat fællesvej, beror på kommunens skøn, først og fremmest
over vejens betydning for den almindelige færdsel.

Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes
til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme
ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi
den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere veje,
bør en sådan vej i almindelighed være offentlig.

Det forudsættes, at kommunen i forbindelse med sin ad-
ministration af vejområdet jævnligt vurderer, om der af hen-
syn til den almindelige færdsel er grundlag for at optage pri-
vate fællesveje som kommuneveje, jf. også privatvejslovens
§ 58, stk. 3.

Lovforslagets § 15, 1. pkt., viderefører kun kommunalbe-
styrelsen kompetence til at optage private fællesveje som
kommuneveje i forhold til den gældende vejlovs § 23, stk. 1,
2. pkt. Dermed udgår kommunalbestyrelsens kompetence til
at optage almene veje som kommuneveje. Det har siden vej-
bestyrelsesloven af 21. juni 1867 været forudsat, at kommu-
nerne, når de stødte på en almen vej, enten skulle optage den
som offentlig vej eller gøre den til privat fællesvej eller helt
nedlægge vejen. Det må derfor antages, at der kun er ganske
få almene veje tilbage i Danmark.

Hvis kommunalbestyrelsen måtte mene, at en almen vej
har en sådan betydning for vejnettet, at den bør administre-
res som kommunevej, må kommunalbestyrelsen erhverve
arealet ved aftale eller efter ekspropriationsbestemmelserne i
lovforslagets kap. 10.
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Til § 16
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 7, stk. 3, om transportministerens mulighed for at
oprette databaser, der indeholder oplysning om det offentli-
ge vejnet.

Til § 17
Det foreslåede stk. 1 svarer til den gældende vejlovs § 8,

stk. 1. Den foreslåede bestemmelse pålægger vejmyndighe-
derne at føre en offentlig tilgængelig vejfortegnelse over de-
res offentlige veje. Fortegnelserne har fortsat betydning for
den samlede vejadministration, andre planmyndigheder og
grundejere. Det er derfor fortsat vigtigt, at fortegnelserne fø-
res på en sådan måde, at de til enhver tid giver et klart bille-
de af de pågældende vejes retlige status.

Kommunerne har siden 1. januar 1974 haft pligt til at
foretage en offentliggørelse af de kommunale vejfortegnel-
ser. Denne pligt er nu fremhævet i den foreslåede bestem-
melses stk. 1, 2. pkt.

Det foreslåede stk. 2 viderefører den gældende vejlovs §
8, stk. 2, om transportministerens hjemmel til at fastsætte
regler om udarbejdelse af vej- og stifortegnelser med den
ændring, at den gældende hjemmel til at transportministeren
kan fastsætte regler om offentliggørelse af vej- og stiforteg-
nelser ikke videreføres. Dette skyldes, at der generelt ikke
stilles specifikke krav til formen for offentliggørelse, men
alene at dette sker. Pligten til at offentliggøre følger nu ud-
trykkeligt af loven, jf. det foreslåede stk. 1, 2. pkt., og der er
således ikke længere behov for at fastsætte regler herom.

Til § 18
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 26. Vejplanlægningen er henlagt til de
enkelte vejmyndigheder hver for deres vejnet. Dette planar-
bejde forudsættes at foregå i snæver tilknytning til den sam-
menfattende planlægning i området. Vejplaner er vejmyn-
dighedernes planlægning af deres veje. Vejplaner er ofte en
del af lokalplaner eller anden planlægning efter planlovgiv-
ningen og optræder som en integreret del af denne planlæg-
ning. En vejmyndighed kan også vælge at udarbejde et selv-
stændigt dokument, som indeholder vejmyndighedens vej-
planer. Der er således ikke formkrav til vejplansdokumenter.

Til § 19
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 27, stk. 1, om, at vejplaner for statsveje
godkendes af transportministeren.

Til § 20
Den foreslåede bestemmelse er en sammenskrivning af

den gældende vejlovs § 27, stk. 2, §§ 28 og 29 om vejmyn-
dighedernes pligt til at høre hinanden, inden der iværksættes
planlægning på vejområdet. Reglen skal medvirke til, at der
mellem vejmyndighederne sker den nødvendige, gensidige
koordination om den overordnede vejplanlægning.

Ved vejplanernes forelæggelse for kommunalbestyrelser-
ne forudsættes det, at disse samtidig tager stilling til projek-
tet som planmyndighed efter planlovgivningen. Herved får

de lejlighed til at vurdere projektet i forhold til kommune-
planer samt lokalplaner/byplanvedtægter og foretage ajour-
føring af disse i det omfang, dette er påkrævet.

Det forudsættes, at de relevante vejmyndigheder inddra-
ges på et så tidligt tidspunkt i planlægningsprocessen, at der
kan drages maksimal fordel af koordinationen.

Vejmyndighederne skal, som den foreslåede bestemmelse
er affattet, give andre vejmyndigheder adgang til at udtale
sig om et planlagt projekt, hvis dette projekt vil få forbindel-
se til eller skære bestående eller planlagte veje i en anden
vejmyndigheds område.

Forslagets stk. 3 viderefører kommunernes pligt at sende
et planlagt projekt i høring hos Vejdirektoratet, hvis projek-
tet vil skære eller få forbindelse med en bestående eller
planlagt statsvej eller rutenummereret vej. Det bemærkes, at
en rutenummereret vej også kan være en kommunevej.

Til § 21
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 30. Den gældende vejlovs § 30, stk. 1, foreslås ikke
videreført, da det naturligt følger af de foranstående bestem-
melser, at vejmyndighederne først kan lade et planlagt vej-
anlæg optage på myndighedens vejplan, når de relevante
myndigheder efter den foreslåede § 20 har haft adgang til at
udtale sig om projektet. Det bemærkes, at fortegnelser over
de anlæg, der er optaget på vejmyndighedernes vejplan, kal-
des vejplanfortegnelser.

Til § 22
Det foreslåede stk. 1 er en videreførelse af den gældende

vejlovs § 33, stk. 1. Vejmyndighederne skal efter denne be-
stemmelse høre andre berørte vejmyndigheder, jf. den fore-
slåede § 20, hvis vejmyndigheden ønsker at opgive et vejan-
læg, der er optaget på myndighedens vejplan. I det foreslåe-
de stk. 2 er det i forhold til den gældende vejlovs § 33, stk.
2, tilføjet, at vejmyndigheden skal sørge for lovliggørelse af
forholdene i tingbogen, når et anlæg er slettet af vejplanen.

Til § 23
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 31. Transportministerens bemyndigelse
til at fastsætte forskrifter om offentliggørelse af vejmyndig-
hedernes vejplaner er ikke aktuelt udnyttet.

Sektorlovgivningens offentlighedsregler suppleres af de
offentlighedsregler, der indgår i udarbejdelse af region-,
kommune- og lokalplaner. Disse offentlighedsregler er bag-
grunden for, at ministeren ikke p.t. har udnyttet sin hjemmel
efter den gældende vejlovs § 31 til at fastsætte forskrifter for
udarbejdelse af vejplanfortegnelser og offentliggørelse af
disse.

Til § 24
Det foreslåede stk. 1 svarer til den gældende vejlovs § 24

med en større udvidelse i anvendelsesområdet. Bestemmel-
sen pålægger kommunerne at høre Vejdirektoratet og andre
vejmyndigheder, inden der for en kommunevej træffes be-
slutning om vejens status eller konstruktion, der kan få be-
tydning for vejens kapacitet og fremkommelighed, hvis ve-
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jen skærer, vil skære eller har eller får forbindelse med en
statsvej eller en rutenummereret vej. Den gældende vejlovs
§ 24 pålægger kun kommunerne at høre Vejdirektoratet in-
den sådanne beslutninger træffes. Med den foreslåede æn-
dring pålægges kommunerne også at høre andre kommunale
vejmyndigheder i disse situationer.

Bestemmelsens anvendelsesområde ligger, i modsætning
til de foranstående bestemmelser, tidsmæssigt efter, at et an-
læg er optaget på vejplan. Ofte vil der derfor være tale om
foranstaltninger, der træffes på bestående veje. Bestemmel-
sen har ligesom de foranstående bestemmelser til formål at
bidrage til den overordnede koordination mellem vejmyn-
dighederne, inden større anlæg, omlægninger eller lignende
iværksættes på kommuneveje. Ændringer af denne art kan
medføre betydelig påvirkning af de omkringliggende vejnet,
hvad enten der er tale om stats- eller kommuneveje.

Det foreslåede stk. 2 er en videreførelse af den gældende
vejlovs § 16, som pålægger Vejdirektoratet at høre relevante
vejmyndigheder, inden anlægsarbejdet på en større projekte-
ret statsvej igangsættes.

Til § 25
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 6, stk. 2. Ved bestemmelsen er der til-
lagt ministeren hjemmel til at fastsætte regler for fordeling
af udgifter til vejforanstaltninger i kryds mellem to veje un-
der forskellige vejmyndigheder.

Til § 26
Forslagets § 26 viderefører den gældende vejbidragslovs §

2 med de ændringer, der er anført nedenfor.
Forslagets § 26, stk. 1, der svarer til den gældende vejbi-

dragslovs § 2, stk. 1, definerer de veje, hvor reglerne om
vejbidrag finder anvendelse. Reglerne kan således anvendes
på kommuneveje i de områder, der efter lov om planlægning
(planlovgivningen) er byzone og sommerhusområder og i
Københavns Kommune. Efter forslagets § 26, stk. 1, 2. led,
kan reglerne derudover anvendes på andre stedligt begræn-
sede områder, hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at
området skal behandles efter byreglerne, eksempelvis min-
dre bysamfund i landzoneområder. Dette er en ændring i
forhold til den gældende vejbidragslovs § 2. Ændringen er
en konsekvens af ændringen i privatvejsloven, som foreslås
i lovforslagets § 141, nr. 2.

Det foreslåede stk. 2 viderefører den gældende vejbidrags-
lovs § 2, stk. 2. Bestemmelsen omhandler statsveje, der lø-
ber igennem et område, hvor der er eller er planlagt en sam-
let bebyggelse, f.eks. et udlagt parcelhuskvarter eller lignen-
de. Her kan vejbidrag kun pålægges i begrænset omfang,
nemlig til nye fortovsanlæg, men ikke ud over 2,5 m i hver
side og til holdebane og parkeringsanlæg inden for en bred-
de af i alt 6 m. Det er i denne situation uden betydning, om
området er i byzone eller sommerhusområde. Baggrunden
for bestemmelsen er, at såvel fortovsanlæg som holdebaner
og parkeringsanlæg fortrinsvis tjener grundejernes interes-
ser.

Til § 27
Der henvises indledningsvist til de almindelige bemærk-

ninger afsnit 2.5.
Vejbidrag kan efter forslagets § 27, stk. 1, pålægges i to

typer tilfælde, nemlig helt eller delvist til dækning af udgif-
terne til anlæg af nye offentlige veje eller udvidelse af de
befæstede arealer i eksisterende veje.

De to situationer svarer til de eksisterende bestemmelser i
den gældende vejbidragslovs § 3, stk. 1, nr. 1 og 3.

Den gældende vejbidragslovs § 3, stk. 1, nr. 2, foreslås ik-
ke videreført.

Der vil herefter kun kunne pålægges vejbidrag til anlæg af
nye offentlige veje og til udbygning af allerede eksisterende
offentlige veje.

Grundejernes bidrag til udvidelse af de befæstede arealer i
offentlige veje til den i forslagets § 31, nr. 1, angivne maksi-
male bredde omfatter også dertil hørende fornødne jordar-
bejder. For at et vejareal kan anses for befæstet, skal vej-
myndigheden have foretaget handlinger med henblik på at
gøre vejarealet egnet til brug som vej. Vejens skal derfor
konstruktionsmæssigt være egnet til vejformål. Vejarealer,
der mere lejlighedsvis har fået tilkørt grus eller er gået i
græs, betragtes efter praksis ikke som befæstede arealer.

Bestemmelsen gælder uden hensyn til, om der tidligere er
pålagt bidrag til vejen. Med de i forslagets § 31 angivne be-
grænsninger kan bidrag kræves til enhver udgift ved vejud-
videlsen, ligesom der vil kunne kræves bidrag til en udvidel-
se af det befæstede areal, selv om der dermed er forbundet
arealerhvervelse. Selve arealerhvervelsen kan der dog ikke
kræves bidrag til, jf. forslagets § 31, nr. 2.

Vejbidrag pålægges af vejmyndigheden, dvs. Vejdirekto-
ratet for statsveje og kommunalbestyrelsen for kommuneve-
je. I henhold til forslagets § 39 kan den pågældende kommu-
nalbestyrelse bistå Vejdirektoratet med administrationen af
vejbidrag ved anlæg eller udvidelse af statsveje. Dette er en
videreførelse af den gældende vejbidragslovs § 19.

Det er kun ejere af ejendomme, der grænser til eller kom-
mer til at grænse til den omhandlede offentlige vej, der kan
pålægges vejbidrag.

Dog kan flere veje, der i færdselsmæssig henseende udgør
en enhed, jf. forslagets § 28, behandles under ét med hensyn
til bidragspåligningen. I denne situation vil bidraget vedrøre
samtlige veje omfattet af afgørelsen, og udgifterne pålægges
grundejere, hvis ejendom grænser til blot en af de berørte
vejstrækninger.

Ved en ejendom forstås det matrikulerede grundareal.
Vejlovgivningens ejendomsbegreb er således identisk med
udstykningslovens ejendomsbegreb, jf. § 2 i lov om udstyk-
ning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse
nr. 494 af 12. juni 2003, med senere ændringer (udstyk-
ningsloven).

En ejendom betragtes som grænsende til vejen, selv om
der mellem ejendommen og vejanlægget er f.eks. en græsra-
bat eller et skråningsareal, der er en del af det offentlige vej-
areal.
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Fra bestemmelsen om, at de tilgrænsende grundejere kan
pålægges vejbidrag, gælder der undtagelser efter reglerne i
forslagets §§ 33-34.

Efter forslagets § 27, stk. 2, 1. pkt., skal beslutningen om
pålæg af vejbidrag træffes inden påbegyndelsen af arbejdet.
Dette er en videreførelse af den gældende vejbidragslov § 3,
stk. 2. Bestemmelsen giver ikke vejmyndigheden hjemmel
til at pålægge vejbidrag til en ændring eller en forbedring af
en bestående belægning, selv om denne er af midlertidig ka-
rakter.

Vejbidraget kan opkræves a conto, inden arbejdet er af-
sluttet, hvilket er fastslået i 2. pkt. af stk. 2, som præciserer
den gældende bestemmelse i vejbidragslovens § 3, stk. 2, 2.
pkt.

I forslagets stk. 3 er der indsat hjemmel til at udstede nær-
mere regler, om hvorledes betalingen af vejbidrag skal ske.
Dette er en ny tilføjelse i forhold til den gældende vejbi-
dragslov. Dette skyldes, at den gældende vejbidragslov in-
deholder en række komplicerede og meget detaljerede be-
stemmelser om pålæg af renter ved for sen betaling, afdrags-
størrelser mv., som skønnes mere velegnet til bekendtgørel-
ser. Principperne i §§ 14, 15, 16 og 18 i den gældende vejbi-
dragslov forudsættes videreført.

Til § 28
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejbidragslovs § 10.
Bestemmelsen er en undtagelse fra hovedreglen i forsla-

gets § 27 om, at vejbidrag skal pålægges ejerne af de grun-
de, der grænser til vejen. Der gives ved forslagets § 28 mu-
lighed for at pålægge vejbidrag for flere veje under et, når
disse udgør en færdselsmæssig enhed. Dette forudsætter
dog, at der samtidig træffes beslutning om at udføre arbejder
på samtlige veje, der omfattes af vejbidraget. Det kan dog
bestemmes, at dele af arbejderne, f.eks. vedrørende enkelte
vejstrækninger, først skal udføres senere. Det væsentlige er,
at beslutningen om anlægsarbejderne er truffet samtidig. Der
findes ikke særlige retningslinjer for, hvornår sådanne veje,
som udgør en færdselsmæssig enhed, betragtes som en eller
flere veje. Når flere veje løber i forlængelse af hinanden og i
et udstykningsområde med et samlet vejsystem, vil det dog
være rimeligt at karakterisere systemet som ”en færdsels-
mæssig enhed”.

Til § 29
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejbidragslovs § 4, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, med den præci-
sering, der fremgår nedenfor. Bestemmelsen beskriver en
række foranstaltninger, hvor udgifterne til etablering kan
medregnes til vejbidraget.

Den foreslåede bestemmelse fastslår, at udgifter til normal
belysning kan regnes med i anlægsudgifterne. Det er en for-
udsætning, at belysningen opsættes i forbindelse med et af
de arbejder, der er nævnt i forslagets § 27, stk. 1, 2. pkt.

Den gældende vejbidragslovs § 4, stk. 3, 2.pkt., om andre
udgifter til afledning af overfladevand på vejen kan medreg-
nes, når det er særskilt bestemt i henhold til vandløbslovgiv-

ningen, er ikke videreført, da den anses for overflødig, og
kan give anledning til tvivl om, i hvilket omfang vejmyndig-
heden ved vejbidrag kan pålægge de bidragspligtige grund-
ejere at afholde udgifterne til afledning af vejvand.

Til § 30
Bestemmelsen er ny og erstatter den gældende vejbidrags-

lovs § 4, stk. 5.
Efter den gældende vejbidragslov § 4, stk. 5, kan der til

anlægsudgifterne medregnes et administrationstillæg på hø-
jest 9 pct. af anlægsudgifterne. Eventuelle udgifter til bi-
stand af rådgivende ingeniører kan medregnes efter regning,
men administrationstillægget kan ikke medregnes for den
del af arbejdet, hvortil rådgivende ingeniørbistand har været
benyttet.

Den foreslåede bestemmelse viderefører i det væsentlige
indholdet i den gældende vejbidragslov § 4, stk. 5, så vej-
myndigheden som hidtil kan medregne et administrationstil-
læg på højst 9 pct. af anlægsudgifterne med de undtagelser,
der følger af forslagets § 31.

I forhold til den gældende bestemmelse foreslås det dog,
at sidste pkt. udgår således, at i det omfang, der har været
anvendt eksterne konsulenter til projekteringen af anlægget,
indgår denne udgift efter regning i anlægsudgifterne. Dette
betyder, at vejmyndigheden efter det foreslåede maksimalt
kan opkræve et administrationstillæg svarende til de faktiske
administrative udgifter, vejmyndigheden har haft ved pro-
jektet, herunder udgiften til eksterne konsulenter anvendt til
administrative opgaver. Disse udgifter skal kunne dokumen-
teres.

Med den foreslåede bestemmelse sikres det dermed, at
grundejerne ikke pålægges udgifter til kommunernes admi-
nistration, der overstiger udgifterne til selve anlægsprojek-
tet.

I de administrative udgifter indgår bl.a. udgifter til gen-
nemførelse af partshøringer, beregning af udgiftsfordelinger,
besvarelse af indsigelser mv., indhentning af tilbud, tilsyn
med vej- og gravearbejder og opkrævning af vejbidrag.

I forbindelse med opgørelsen af vejmyndighedens egne
administrative udgifter kan vejmyndigheden medregne
samtlige udgifter, der er forbundet med administrationen af
det pågældende vejprojekt, herunder lønnen til vejmyndig-
hedens ansatte, så længe vejmyndigheden herved ikke oppe-
bærer indtægter til dækning af sin øvrige drift.

I det omfang eksterne konsulenter har været anvendt til
administrative opgaver, indgår denne udgift i vejmyndighe-
dens dokumentation for, at der rent faktisk har været admi-
nistrative omkostninger svarende til mindst det opkrævede
administrationstillæg.

Vejmyndigheden kan dog, efter aftale med de bidragsplig-
tige grundejere, opkræve udgiften anvendt til administrative
opgaver ud over de nævnte 9 pct.

Til § 31 Bestemmelsen viderefører med den ændring, der
er beskrevet nedenfor, den gældende vejbidragslovs § 4, stk.
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1 og 2. Den foreslåede bestemmelse beskriver begrænsnin-
ger i de udgifter, der kan kræves bidrag til.

Den gældende bestemmelse i vejbidragslovens § 4, stk. 1,
2. pkt., foreslås udtaget. Efter denne bestemmelse kan der
ikke pålægges bidrag til vejanlæg i boligbebyggelsesområ-
der i større bredde end 12 meter, med mindre at anlægget
vedrørte flere veje under ét. Reglen foreslås ophævet som
led i ønsket om at forenkle reglerne i dette kapitel. Ændrin-
gen vurderes ikke at få større økonomisk betydning for
grundejerne, idet der sjældent planlægges veje i mere end 12
meters bredde i boligområder.

Efter den foreslåede bestemmelse kan der herefter ikke
kræves bidrag til anlæg af nye veje eller udvidelse af vejens
befæstede arealer for en større bredde end 20 m.

Efter det foreslåede kan udgifter til arealerhvervelser, er-
statning for servitutpålæg eller ulemper ikke medregnes i de
udgifter, der kræves dækket af vejbidrag.

Det samme gælder udgifter ved større reguleringer af ve-
jens længdeprofil, herunder anlæg af støttemure. Sådanne
reguleringer må antages i særlig grad at skulle tjene den
gennemgående færdsel og ikke udnyttelsen af de tilgrænsen-
de ejendomme. Dette er en videreførelse af den gældende
vejbidragslovs § 4, stk. 2, nr. 1-3.

Til § 32
Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende vejbi-

dragslovs § 5 med den præcisering, der er beskrevet neden-
for.

Ved pålæg af vejbidrag skal der efter forslagets § 32, stk.
1, bortses fra vandarealer langs vejen, der ikke er ansat til
ejendomsværdi, jf. bestemmelserne i lov om vurdering af
landets faste ejendomme. Dette vil navnlig gælde offentlige
vandløb og søer.

Vejbidrag kan heller ikke pålægges offentlige veje og pri-
vate fællesveje, der støder op til vejen. Det vil sige, at disse
vejarealer ikke anses for ejendomme i relation til bestem-
melserne om vejbidrag.

Begrundelse herfor er, at der til disse veje enten som of-
fentlige veje selvstændigt kan opkræves bidrag fra de til-
grænsende ejere, eller at de som private veje skal vedlige-
holdes af grundejerne.

Ved korte private fællesveje eller fællesstier, der alene ud-
munder i den offentlige vej, kan dette princip dog fraviges.
Dette følger af forslagets § 32, stk. 2, der viderefører den
gældende bestemmelse i vejbidragslovens § 5, stk. 2, 2. pkt.
Dette skyldes, at når den private fællesvej eller– sti alene
munder ud i den offentlige vej, har grundejerne på den blin-
de private fællesvej eller - sti en interesse i, at den offentlige
vej anlægges eller udvides, så de kan komme til og fra deres
ejendom, idet den offentlige vej er eneste forbindelse til det
øvrige vejnet. I disse tilfælde kan vejmyndigheden anse den
korte, blinde vej som en ejendom, der grænser til den offent-
lige vej, der skal anlægges eller udvides. Bidraget beregnes
for den blinde private fællesvej efter reglerne i kapitel 9 i
privatvejsloven og fordeles mellem ejerne af de ejendomme,
der grænser til den blinde vej efter samme regler. Der er

med den foreslåede bestemmelse tilsigtet en indskrænkende
præcisering af begrebet ”alene udmunder i” sammenlignet
med hidtidig fortolkningspraksis. Den private fællesvej eller
–sti anses som blind (begrebet ”alene udmunder i”), hvis
den ikke har andre adgange til det øvrige vejnet end den of-
fentlige vej, den munder ud i. Det vil sige, at i tilfælde hvor
der fra den private fællesvej eller sti er kørende, gående eller
ridende adgang til andre veje eller stier, vil den private fæl-
lesvej eller sti ikke anses for at være blind. Det afgørende
for, om undtagelsen i forslagets stk. 2 finder anvendelse er
dermed om den private fællesvej eller sti reelt er blind såvel
for kørende, som gående, cyklende og ridende færdsel.

Til § 33
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejbidragslovs § 6, stk. 1 og 2, med de ændringer, der er an-
ført nedenfor.

Vejbidrag kan ifølge forslagets stk. 1 ikke pålægges ejere
af ejendomme, hvor der ikke er adgang til vejen. Dette er en
forenkling i forhold til den gældende bestemmelse i vejbi-
dragslovens § 6, stk. 1, hvor fritagelsen kun gælder, hvor der
ikke er eller kan etableres adgang fra ejendommen til vejen
af færdselsmæssige grunde, som kan håndhæves af det of-
fentlige. Formuleringen af denne undtagelse har givet anled-
ning til meget tvivl om afgrænsningen af undtagelsen. For
en borger, der evt. skal betale vejbidrag, må det forhold, at
vedkommende ikke har eller ifølge vejmyndighedens planer
ikke skal have adgang til vejen, være tilstrækkelig begrun-
delse for ikke at kunne blive pålagt vejbidrag. Ejere af ejen-
domme, der har adgang til en vej, herunder veje med ad-
gangsbestemmelser, jf. forslagets § 51, bør ikke have denne
fritagelse, og kan derfor pålægges fuldt bidrag.

Forslagets stk. 2 indebærer, at ejere af ejendomme dog
kan pålægges bidrag, hvis vejen er led i et samlet vejsystem,
der udelukkende eller overvejende trafikbetjener et udstyk-
ningsområde, uanset om der er adgang til vejen. Dette er en
videreførelse af den gældende vejbidragslovs § 6, stk. 2. Be-
stemmelsen skyldes, at udstykninger ofte bygger på et sy-
stem af hovedfordelingsveje, fordelingsveje og stamveje,
der alle er facadeløse, idet parcellerne kun får adgang til bo-
ligveje. Hermed søges der etableret et trafiksikkert nærmil-
jø. Hvis hovedreglen skulle følges, ville det ikke være mu-
ligt at fordele udgifterne til de facadeløse veje på de ejen-
domme, til hvis fordel vejanlægget er udført. Den gældende
vejbidragslovs § 6, stk. 3-4, videreføres ikke med den fore-
slåede bestemmelse.

Til § 34
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vej-

bidragslovs §§ 8 og 11, stk. 6, med den ændring, at jernbane
og lufthavne ikke længere kan give afkald på en vejadgang.

Bestemmelsen indeholder en særlig begrænsning af bi-
dragspligten for jernbaner og lufthavne. De nævnte anlæg
skal kun betale vejbidrag i det omfang, dele af det samlede
anlæg kan udnytte vejens placering som en fordel. Dette vil
typisk være tilfældet på strækninger med stationsanlæg,
arealer udlejet til private og i alle tilfælde, hvor der er ad-
gange (overgange og overkørsler) til anlægget. Omvendt vil
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anlægget være afskåret fra at udnytte vejens placering ud for
selve driftsarealet (spor, startbaner mv.).

Til § 35
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejbidragslovs § 9, stk. 1.
Det fastslås i bestemmelsen, at hvis vejbidrag som følge af

reglerne i forslagets § 33, stk.1, og § 34 ikke kan pålægges
samtlige tilgrænsende grundejere eller eventuelt kun i redu-
ceret omfang, skal vejmyndigheden for den pågældende vej
afholde de beløb, der skal beregnes for ejendommen, men
som ikke kan opkræves.

Til § 36
Den foreslåede bestemmelse erstatter den gældende vejbi-

dragslovs § 12.
Efter den gældende vejbidragslovs § 12, kan reglerne i

vejbidragslovens § 11 (jf. forslagets § 37) om fordeling af
vejbidrag fraviges ved aftale mellem vejbestyrelsen (vej-
myndigheden) og de bidragspligtige grundejere.

Bestemmelsen foreslås ændret således, at hovedreglen ved
bidragsfordelingen fremover vil være aftale mellem de be-
rørte parter. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem vej-
myndigheden og grundejerne, fordeler vejmyndigheden ud-
gifterne efter reglerne i forslagets § 37.

Til § 37
I denne bestemmelse reguleres, hvordan vejmyndigheden

fordeler et vejbidrag til anlæg af ny offentlig vej eller udvi-
delse af en eksisterende offentlig vejs befæstede arealer mel-
lem de bidragspligtige grundejere, når der ikke kan opnås
enighed om en anden fordeling.

De samme fordelingsbestemmelser foreslås endvidere ind-
ført i privatvejsloven, jf. forslagets § 141, nr. 37, vedrørende
udgifterne til samlede arbejder på private fællesveje i byer
og bymæssige områder.

Det vurderes at være en administrativ fordel og dermed en
retssikkerhedsmæssig fordel for de berørte borgere at fast-
holde den nuværende ordning med samme fordelingsregler i
de to forskellige situationer.

Med hensyn til fremstilling af gældende ret henvises til de
almindelige bemærkninger afsnit 2.9. om reglerne om forde-
ling af vejbidrag til offentlige veje og til samlede arbejder på
private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Forslagets § 37 erstatter den gældende bestemmelse i vej-
bidragsloven § 11 om fordeling af udgifterne til vejbidrag
med de ændringer, der fremgår nedenfor.

Efter forslagets stk. 1 fordeler vejmyndigheden udgifterne
mellem de bidragspligtige grundejere på grundlag af måden,
hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet.

Denne metode giver således vejmyndigheden mulighed
for at fordele udgifterne dels på grundlag af den aktuelle be-
nyttelse af ejendommene og dels på grundlag af planlagte
eller forventelige ændringer i benyttelsen, som det efter vej-
myndighedens opfattelse er mest rimeligt at inddrage i den
forventede ”levetid” for det omhandlede arbejde. Hermed

sikres, at ubebyggede grunde kan inddrages som bebyggede
grunde i fordelingen af udgifterne.

Med ejendommens benyttelse sigtes der ikke til, at vej-
myndigheden behøver at have et specificeret, konkret bille-
de af, hvordan hver enkelt ejendom benyttes, f.eks. antallet
af køretøjer, der er knyttet til ejendommen. Vejmyndighe-
den kan efter denne bestemmelse lovligt anlægge en mere
generel vurdering af, hvilke krav eksempelvis en en-familie-
ejendom stiller til vejanlægget, herunder hvilken færdsel der
typisk betjener en sådan ejendomskategori. Disse betragt-
ninger er ikke til hinder for, at vejmyndigheden ved vurde-
ringen af en ejendoms benyttelse inddrager, at der på en
ejendom i perioden op til afgørelsen er foregået ekstraordi-
nære transport i forbindelse med byggeri på ejendommen.

Kriteriet ejendommens benyttelse gør det også muligt for
vejmyndigheden at sondre mellem ekstensiv og intensiv ud-
nyttelse af ejendommene, således at det ville være muligt at
vise særlige hensyn i fastsættelsen af benyttelsen for ejen-
domme, der f.eks. udnyttes til landbrugsdrift, frugtplantager,
gartnerier og parker og andre rekreative områder.

Efter forslagets stk. 2 udvides anvendelsesområdet for den
gældende bestemmelse i vejbidragslovens § 11, stk. 4. Som
led i regelforenklingsarbejdet, og med henblik på at opnå
nemmere administrerbare ordninger, stilles der i forslaget
ikke længere krav om, at en ensartet udnyttelse af de berørte
ejendomme skal være fastlagt i en kommuneplan eller lokal-
plan. Med forslaget i stk. 2 er det tilstrækkeligt, at vejmyn-
digheden kan konstatere, at de berørte ejendomme udnyttes
på en ensartet måde enten til boligformål eller som er-
hvervsgrunde.

For at undgå at bestemmelsen ikke kan anvendes i bolig-
områder, hvor en eller flere af de bidragspligtige ejendom-
me er dobbelthuse, ejerforeninger, andelsboliger eller leje-
boliger, stilles der forslag om, at fordelingen i disse tilfælde
kan ske på grundlag af antallet af husstande. Det må anta-
ges, at behovet for en bestemt vejstandard til betjening af
husstanden stort set er det samme, uanset om der er tale om
enfamilieejendomme eller flerfamilieejendomme. Ud fra
disse betragtninger anses en ensartet fordeling mellem antal-
let af husstande i boligområder for rimelig.

Med forslagets stk. 3 videreføres i begrænset omfang den
hidtidige bestemmelse i vejbidragslovens § 11, stk. 5, for så
vidt angår kravet om et passende reduceret bidrag, hvis en
bidragspligtig ejendom grænser til en anden offentlig vej,
som ikke er omfattet af afgørelsen. I dette tilfælde har
grundejeren krav på et passende reduceret bidrag, når der
fortsat er mulighed for at pålægge vedkommende ejer vejbi-
drag til den offentlige vejs udvidelse af de befæstede arealer,
og et tidligere betalt vejbidrag ikke kan anses for afskrevet,
dvs. er mindre end 20 år gammelt.

Forslagets stk. 4 viderefører vejbidragslovens § 11, stk. 5,
om, at ejeren af en ejendom, der pålægges vejbidrag til en
offentlig vej, har krav på et passende reduceret bidrag, hvis
ejendommen samtidig grænser op til en privat fællesvej eller
privat fællessti, som ejeren af ejendommen har vejret til og
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dermed kan pålægges at vedligeholde efter privatvejslovens
regler i § 44.

Vurderingen af et ”passende” reduceret bidrag tager sit
udgangspunkt i, at det ikke bør være væsentligt dyrere at eje
en ejendom, der grænser til flere færdselsarealer, end de
ejendomme, der kun grænser op til ét færdselsareal. Den
nærmere fastsættelse af reduktionen beror derfor på vejmyn-
dighedens vurdering af den økonomiske byrde, som nabo-
skabet til flere veje medfører. Da grundejerne kan pålægges
pligter, herunder til vintervedligeholdelse m.m., kan redukti-
onen efter fast forvaltningsretlig praksis hverken sættes til
100 pct. eller 0 pct.

Til § 38
Den foreslåede bestemmelse erstatter de meget omfatten-

de procedureregler i den gældende vejbidragslovs § 13.
Det foreslås, at pligten til at offentliggøre påtænkte beslut-

ninger om vejbidrag ophæves. Vejmyndigheden skal fortsat
sende den påtænkte beslutning til de direkte berørte og op-
lyse, at der er en 4 ugers frist til indsigelser. Først efter udlø-
bet af denne frist kan der ske endelig beslutning om pålæg
af vejbidrag. Derudover gælder de almindelige forvaltnings-
retlige principper, herunder om fornyet høring, hvis der
skulle fremkomme nye oplysninger af væsentlig betydning.

Til § 39
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejbidragslovs § 19. Den fastslår, at de relevante
kommuner varetager administrationen af pålæg og opkræv-
ning af vejbidrag for Vejdirektoratet.

Til § 40
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs §§ 34 og 42, stk. 1. Bestemmelsen inde-
holder regler om pålæg af vejbyggelinjer ved bestående of-
fentlige veje til sikring af muligheden for udvidelse af vejen
til større bredde, eller af hensyn til færdslen i øvrigt. Vej-
byggelinjer, der pålægges efter denne bestemmelse, er som
udgangspunkt tidsubegrænsede.

I forhold til den gældende vejlov er begrebet byggelinje
erstattet af begrebet vejbyggelinje. Der tilsigtes ingen mate-
riel ændring af begrebets betydning.

Efter forslagets stk. 1 kan vejmyndigheden pålægge vej-
byggelinjer, når det er nødvendigt af hensyn til en fremtidig
udvidelse af et bestående anlæg eller af hensyn til færdslen i
øvrigt.

Formålet med en vejbyggelinje efter denne bestemmelse
er at billiggøre en senere vejudvidelse for det offentlige og
sikre grundejeren mod senere krav om nedrivning af bygnin-
ger mv., der lige så godt kan placeres andre steder på ejen-
dommen.

Formålet med en vejbyggelinje, der pålægges af hensyn til
færdslen, er at holde bebyggelse og de aktiviteter, der fore-
går omkring denne, i en passende afstand fra trafikken.

Kriteriet ”hensyn til færdslen” er i praksis meget bredt de-
fineret og kan dække over samtlige aktiviteter, som vejen
kan tænkes at betjene.

Efter forslagets stk. 2 må der på et vejbyggelinjepålagt
areal ikke uden vejmyndighedens tilladelse opføres ny be-
byggelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages
væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopfø-
res nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres an-
dre anlæg eller indretninger af blivende art. Den foreslåede
bestemmelse er en videreførelse af den gældende retstilstand
på området.

Forbuddet mod væsentlige forandringer i eksisterende be-
byggelse gælder også, selvom de ikke giver sig udslag i be-
byggelsens ydre. En modernisering af bygningen, for ek-
sempel ved indlæggelse af centralvarme, bygning af bade-
værelse eller lignende, falder dog ikke ind under forbuddet.
Derimod vil en ombygning af en ejendom til andre formål
eller erstatning af en træbygning med en stenbygning falde
ind under forbuddet.

Begrebet ”anlæg af blivende art” dækker bl.a. over jord-
volde, kirkegårde, sportspladser, mure, organiseret skovrejs-
ning og ledninger.

Efter forslagets stk. 3 kan der generelt pålægges vejbygge-
linjer med en indbyrdes afstand af 100 meter ved statsveje
og 50 meter ved kommuneveje. Vejbyggelinjer fastlægges
normalt i forhold til vejens midte. Til fastlæggelse af vej-
midten kan bl.a. anvendes de koordinater for vejmidte, som
fastsættes af vejmyndighederne i medfør af § 2, nr. 10 i be-
kendtgørelse nr. 454 af 23. maj 2012 om vej-og stiregister.

Efter forslagets stk. 3, 2. pkt., kan der pålægges asymme-
triske vejbyggelinjer. Disse kan indebære, at vejbyggelinjer-
ne ud over vejarealet kun berører arealer langs vejens ene si-
de.

Forslagets stk. 4 viderefører den gældende vejlovs § 34,
stk. 2.

Forslagets stk. 5 erstatter den gældende vejlovs § 34, stk.
4, om krav til placering af nybyggeri. Den nye bestemmelse
gælder kun for vejbyggelinjer, der pålægges efter lovens
ikrafttræden. Det kræver vejmyndighedens tilladelse at op-
føre bygninger, hvis disse ikke opføres med sine jordlinjer i
samme højde som fremtidig vejhøjde. Reglen har til formål
at sikre den fremtidige vej, så der ikke sker unødig fordyrel-
se eller vanskeliggørelse af et senere vejanlæg ved i tide at
undgå, at der skal planlægges med særlige anlægsforanstalt-
ninger som følge af et nærved liggende byggeri.

Ved en bygnings jordlinje forstås sædvanligvis den højde
på en bygningens fundament eller sokkel, hvortil jord kan
lægges op eller fjernes uden, at det vil kræve videre foran-
staltninger eller følgeomkostninger for et senere vejanlæg.
Det kan dreje sig om det projekterede byggeris terrænhøjde
langs fundamentet/soklen eller en lednings eller særlige
bygværks krævede mindste eller største jorddække, som må
forudsættes intakt ved et senere vejanlæg.

En bygning, mur eller anden indretning af blivende art kan
være konstrueret således, at der efterfølgende kan fyldes
jord på op til en vis højde, uden at der af den grund vil skul-
le bekostes forstærkninger eller afværgeforanstaltninger,
f.eks. i form af forstærkning og isolering af sokkel, tilmu-
ring eller flytning af vindues- udluftningshuller mv. Selve
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konstruktionen af en bygning, et bassin eller et ledningsan-
læg kan også forudsætte et vist mindste jorddække eller en
mindste jordhøjde. Disse forhold kan evt. få betydning, hvis
det er på tale at dispensere fra en vejbyggelinje med højde-
tillæg på vilkår om ikke-fordyrelse ved et evt. senere vejan-
læg.

En bygnings jordlinje vil typisk fremgå af det konkrete
byggeprojekt, såvel af hensyn til et evt. senere havean-
læg, som selve bygningskonstruktionen, dennes adgangsve-
je, ledningsanlæg i jord med krav om jorddække, bassiner
med krav om sidestøtte i jorden mv.

Fremtidig vejhøjde vil i forbindelse med en dispensation
fra en vejbyggelinje med højdetillæg typisk kunne fastsættes
som koten (højden) af vejens midte eller nærmeste eksister-
ende kørebanekant. Dette vil som udgangspunkt kunne til-
godese en sideudvidelse med flere kørespor mv. af en eksi-
sterende vej, såfremt der ikke er udarbejdet konkrete detalje-
rede planer med koter (højder) for vejens fremtidige linje.

Til § 41
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs §§ 35 og 42, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2. Be-
stemmelsen indeholder regler om pålæg af vejbyggelinjer til
sikring af gennemførelsen af nye offentlige veje eller flyt-
ninger af bestående veje, eller til sikring af fri oversigt i vej-
kryds på sådanne offentlige veje.

Det er en betingelse for pålæg af vejbyggelinjer efter for-
slagets stk. 1, at vejanlægget er optaget på vejmyndighedens
vejplan efter reglerne i forslagets kapitel 3.

Når denne betingelse er opfyldt, kan vejmyndigheden selv
træffe bestemmelse om vejbyggelinjepålæg. Vejbyggelinje-
beslutninger vedrørende statsveje skal som hidtil af ved-
kommende vejmyndighed forelægges de kommunale vej-
myndigheder.

Efter forslagets stk. 2 gælder der på de arealer, der er be-
lagt med vejbyggelinjer efter denne bestemmelse, de samme
begrænsninger i ejerens råden som ved vejbyggelinjer efter
forslagets § 40, stk. 2. På et areal, der ligger foran en vej-
byggelinje, må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse
opføres ny bebyggelse, tilbygning til eksisterende bebyggel-
se, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyg-
gelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller
etableres andre anlæg eller indretninger af blivende art.

Efter forslagets stk. 3 kan pålæg af vejbyggelinjer efter
denne bestemmelse ske for en periode på 10 år. Herefter kan
der ske forlængelse af vejbyggelinjepålægget med 10 år ad
gangen. Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af
den gældende retstilstand på området. Det er forudsat, at
vejmyndighederne ved forlængelse af vejbyggelinjer over-
vejer, om vejbyggelinjen fortsat er nødvendig til sikring af
det oprindelige formål.

Forslagets stk. 4 indeholder regler om samarbejde mellem
vejmyndighederne inden pålæg af vejbyggelinjer. Inden der
på en statsvej sker pålæg af en vejbyggelinje efter bestem-
melsen, skal de kommunale myndigheder, i hvis område den
planlagte vej vil forløbe, have adgang til at udtale sig.

Det foreslåede stk. 5 viderefører den gældende vejlovs §
42, stk. 1, 2. pkt. Myndighederne skal efter denne bestem-
melse give de myndigheder, der har udtalt sig om vejbygge-
linjepålægget efter stk. 4, adgang til at udtale sig, forinden
myndigheden giver tilladelse til byggeri eller andre foran-
staltninger efter forslagets § 40, stk. 2.

Til § 42
Det foreslåede stk. 1-3 er en videreførelse af den gældende

vejlovs § 36 med den ændring, der er beskrevet nedenfor.
Efter forslagets stk. 1 kan vejmyndigheden sikre, at der ikke
foretages de foranstaltninger, der er nævnt i forslagets § 40,
stk. 2, når en vejs optagelse på vejplan er under forberedel-
se. Det samme gælder, når et anlæg er optaget på vejplan, og
der planlægges pålæg af vejbyggelinjer efter forslagets § 41.
Dette er en videreførelse af den gældende vejlovs § 36, stk.
1, 1. pkt.

Når der er nedlagt forbud efter denne bestemmelse, har
vejmyndigheden herefter en periode på et år til at sikre area-
let ved pålæg af vejbyggelinjer efter den foreslåede § 41
(den gældende vejlovs § 35). Dette følger af forslagets stk.
2, der viderefører den gældende vejlovs § 36, stk. 1, 2. pkt.

Forslagets stk. 3 svarer til den gældende vejlovs § 36, stk.
2, men der er foreslået en udvidelse i anvendelsesområdet.

Efter den gældende vejlovs § 36, stk. 2, skal kommunal-
bestyrelsen kun indberette til vedkommende vejbestyrelse,
inden der meddeles tilladelse til byggeri.

Der har vist sig et praktisk behov for at udvide dette områ-
de til også at omfatte andre tilladelser, som kan komme i
strid med en planlagt vejlinje.

Det er efter den foreslåede bestemmelse derfor pålagt de
kommunale myndigheder at give meddelelse til den relevan-
te vejmyndighed, hvis kommunen behandler tilladelser til
retlige eller fysiske foranstaltninger, som må forventes at
komme i strid med en planlagt vejlinje.

Formålet med denne meddelelse er at give den relevante
vejmyndighed mulighed for at nedlægge forbud efter denne
bestemmelse, eller pålægge vejbyggelinjer efter den foreslå-
ede § 41, inden der på en ejendom iværksættes foranstaltnin-
ger, som kan være i konflikt med et planlagt vejprojekt.

Den foreslåede bestemmelse vil derfor medføre, at kom-
munerne fremover skal give meddelelse til Vejdirektoratet,
når kommunen behandler byggetilladelser, næringstilladel-
ser, nye tilladelser til adgange (overkørsler) og andre tilla-
delser, som ved deres meddelelse kan risikere at medføre
fordyrelser i forhold til et planlagt vejprojekt.

Den foreslåede bestemmelses stk. 4 er ny. Forbud efter
stk. 1 skal respekteres af enhver fra datoen for forbuddets
meddelelse. Dermed gælder det samme for forbud efter den-
ne bestemmelse, som gælder for de indskrænkninger i råden,
der efter kapitlets øvrige bestemmelser, kan pålægges ejen-
domme.
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Til § 43
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 37 med de ændringer, der er beskrevet
nedenfor.

Bestemmelsens stk. 1-2 indeholder regler om offentliggø-
relse af vejbyggelinjepålæg, der ligesom det gælder for de
øvrige offentliggørelsesbestemmelser i lovforslaget er for-
enklet i forhold til den gældende vejlovs § 37, stk. 1-2.
Fremover får den enkelte vejmyndighed ret til at bestemme
den offentliggørelsesmåde, som skønnes bedst egnet til at
sikre udbredelsen af de beslutninger m.m., der er tale om.

Efter forslagets stk. 1 skal en vejmyndighed offentliggøre
sin beslutning om pålæg af vejbyggelinje efter forslagets §§
40 og 41, forlængelse af vejbyggelinjepålæg efter § 41 og
beslutninger om forbud efter § 42.

Efter forslagets stk. 2 skal den vejplan, der ligger til grund
for et vejbyggelinjepålæg efter forslagets § 41, være offent-
liggjort og offentligt tilgængeligt. Vejmyndigheden skal
fortsat underrette kommunalbestyrelsen i den kommune,
hvor vejbyggelinjen forløber.

I det foreslåede stk. 3 videreføres den gældende vejlovs §
37, stk. 2. I bestemmelsen er det fremhævet, at gyldigheds-
virkningen af vejbyggelinjepålæg er knyttet til den offentli-
ge kundgørelse.

Bestemmelsens stk. 4 viderefører den gældende vejlovs §
37, stk. 3-4, om tinglysning af vejbyggelinjebestemmelser-
ne.

Bestemmelsens stk. 5 viderefører den gældende vejlovs §
37, stk. 4, 1. pkt., om ejerens mulighed for på anmodning at
få oplyst vejbyggelinjernes placering på ejendommen.

Bestemmelsens stk. 6 viderefører den gældende vejlovs §
37, stk. 4, 2. pkt., som indeholder et krav om, at bygherren
skal søge information om, hvorvidt arbejdet vil komme i
strid med vejbyggelinjerne, inden der iværksættes byggear-
bejde på et vejbyggelinjepålagt areal.

Til § 44
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 38 med de ændringer, der er beskrevet
nedenfor. Bestemmelsen omhandler ejerens ret til under
nærmere betingelser at kræve et areal overtaget af vejmyn-
digheden, når arealet er blevet pålagt vejbyggelinjer.

Forslagets stk. 1 viderefører den gældende vejlovs § 38,
stk. 1, 1. pkt. Vejbyggelinjepålæg anses som en almindelig
regulering af ejendomsretten og er som sådan principielt er-
statningsfrit.

I de tilfælde, hvor vejbyggelinjepålæg virker særligt ind-
gribende, har en ejer af et areal, der pålægges vejbyggelin-
jer, adgang til at begære sin ejendom helt eller delvist over-
taget af vejmyndigheden.

Ejeren af en ejendom kan endvidere begære sin ejendom
overtaget, hvis der foreligger særlige grunde, og vejbygge-
linjen forhindrer salg af ejendommen på normale vilkår.
Særlige personlige grunde kan være sygdom, alder, familie-
forøgelse eller andre sociale årsager.

I forslagets stk. 2 er der i forhold til gældende ret foreslået
den udvidelse, at muligheden for at begære en ejendom
overtaget af vejmyndigheden udvides til, foruden at omfattet
vejbyggelinjepålæg efter forslagets § 41, også at omfatte
vejbyggelinjer pålagt efter forslagets § 40. Som bestemmel-
sen er formuleret i den gældende vejlovs § 38, stk.1, 2. pkt.,
kan kun ejere af arealer, der er pålagt vejbyggelinjer efter
den gældende vejlovs § 35 begære arealet overtaget, hvis
vejbyggelinjepålægget hindrer salg af ejendommen, og hvis
andre personlige grunde hos ejeren er til stede.

Det er i høj grad de samme hensyn, der gør sig gældende
for de to typer af vejbyggelinjer, og det vurderes derfor mest
rimeligt, at den samme mulighed for overtagelse også er til
stede ved vejbyggelinjer pålagt efter forslagets § 40. Praksis
har endvidere udviklet sig i denne retning hos taksations-
myndighederne, og lovteksten vil derfor bringes i overens-
stemmelse med denne praksis.

Forslagets stk. 3 viderefører den gældende vejlovs § 38,
stk. 1, sidste pkt. Herefter kan ejeren af en ejendom, hvor
der på en del af ejendommens areal er pålagt vejbyggelinje,
kræve hele ejendommen overtaget, hvis ejendommen efter
pålægget ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares
som selvstændig ejendom, eller hvis ejendommen efter på-
lægget ikke skønnes at kunne udnyttes på en rimelig måde.

Forslagets stk. 4 viderefører den gældende vejlovs § 38,
stk. 2. Efter det foreslåede er fristen for fremsættelse af
overtagelsesbegæring 6 måneder. Vejmyndigheden kan dog
tillade, at begæring om overtagelse fremsættes efter udløbet
af denne frist, når særlige grunde foreligger. Særlige grunde
foreligger, når der opstår en ny situation for ejendommen,
for eksempel hvis en bygning nedbrænder, og vejbyggelin-
jerne hindrer dens genopførelse. For vejbyggelinjer pålagt
efter forslagets § 41 gælder ingen frist for begæring om
overtagelse.

Forslagets stk. 5 og 6 viderefører den gældende vejlovs §
38, stk. 3-4. Efter det foreslåede kan vejmyndighedens af-
slag på overtagelse eller uenighed om erstatningen, indbrin-
ges for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i forslagets
§§ 105-106. Taksationsmyndighederne afgør, om vejmyn-
digheden skal overtage ejendommen og fastsætter erstatning
for arealets overtagelse efter reglerne i forslagets § 103.

I forslagets stk. 7 indføres som en ny bestemmelse, at
spørgsmålet om overtagelse af en ejendom, herunder erstat-
ningen herfor, når det drejer sig om vejbyggelinjer langs
statsvejene, behandles af myndighederne nævnt i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom. Det betyder, at det er ekspropriationskommissionerne,
der tager stilling til spørgsmålet, og at der er klageadgang til
de statslige taksationskommissioner i lighed med, at det er
disse myndigheder, der tager stilling til ekspropriation ve-
drørende statsvejene. Formålet med denne bestemmelse er
først og fremmest at bidrage til en større gennemsigtighed
og forudsigelighed for parterne.

Der er dog i bestemmelsen i stk. 8 indsat hjemmel til, at
transportministeren kan bestemme, at spørgsmålet i stedet
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behandles af de myndigheder, der er nævnt i forslagets §§
105-106.

Til § 45
Den foreslåede bestemmelse er ny. Bestemmelsen vedrø-

rer fremrykket ekspropriation af ejendomme, der berøres
indgribende af planlægning og projekteringsaktiviteter på
statsvejsnettet.

Formålet med bestemmelsen er at indsætte en generel be-
stemmelse i vejloven til, at borgere, der reelt bliver afskåret
fra at afhænde deres ejendom som følge af planlægning,
projektering og anlægsaktiviteter, kan anmode om at få de-
res ejendom overtaget på et tidligere tidspunkt i processen.
Med lov nr. 747 af 25. juni 2014 om ændring af lov af jern-
bane, § 2e, er indført en tilsvarende bestemmelse i jernbane-
loven.

I dag kan der alene ske overtagelse af ejendomme, der be-
røres indgribende af planer for nye eller ændrede statslige
vejanlæg, hvis det pågældende vejanlæg er sikret med vej-
byggelinjer efter vejloven, eller hvis der foreligger et særligt
hjemmelsgrundlag for overtagelsen, typisk i en projekte-
ringslov eller i en anlægslov for det pågældende vejanlæg.
Det gælder i begge tilfælde, at en række betingelser skal væ-
re opfyldt, for at der kan ske overtagelse.

Der forekommer i dag tilfælde, hvor borgere som følge af
projekteringsaktiviteter på statsvejsnettet reelt bliver afskå-
ret fra at afhænde deres ejendom, men hvor der hverken er
pålagt vejbyggelinjer eller foreligger et særligt hjemmels-
grundlag, der giver mulighed for, at staten kan overtage
ejendommen.

Med forslaget forbedres borgernes retsstilling, idet pålæg
af byggelinjer og evt. overtagelse af ejendommen ikke nød-
vendigvis behøver at afvente vedtagelsen af en projekter-
ings- eller anlægslov.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at trans-
portministeren i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren,
selvom der ikke er nedlagt byggelinjer, på vegne af den
myndighed som har ansvaret for projekteringen af nye vej-
anlæg eller ændring af bestående vejanlæg, kan overtage en
ejendom, der berøres særligt indgribende af en projekte-
ringsaktivitet eller heraf følgende aktivitet, før tidspunktet
for de ordinære ekspropriationer.

Ved ”særligt indgribende” sigtes til en situation, hvor
transportministeren vurderer, at der er en betydelig risiko
for, at den pågældende ejendom senere vil blive totalekspro-
prieret. Det vil ikke være et krav, at det forventes, at ejen-
dommen vil skulle totaleksproprieres. Det vil derfor kunne
komme på tale, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, at sta-
ten overtager et areal, selv om ejendommen kun delvist for-
ventes eksproprieret, eller hvis ejeren påføres væsentlige
ulemper i forbindelse med aktivitetens gennemførelse. Det
indebærer, at den forventede delvise ekspropriation eller de
ulemper, som aktiviteten indebærer, skal have et betydeligt
omfang.

Selv om kravet om, at ejendommen skal berøres særligt
indgribende af aktiviteten, er opfyldt, skal også betingelsen

om, at der skal være tale om et ”særligt tilfælde” være op-
fyldt, førend transportministeren kan ekspropriere de pågæl-
dende ejendomme på et tidspunkt før de ordinære ekspro-
priationer. Som eksempler på ”særlige tilfælde” kan nævnes,
at en fremrykket ekspropriation kan afværge væsentlige
økonomiske konsekvenser, f.eks. hvis en erhvervsvirksom-
hed lider et betydeligt indtægtstab, hvis der ikke sker eks-
propriation før de ordinære ekspropriationer. Et andet sær-
ligt tilfælde kan være, hvis ejeren har særlige personlige år-
sager til at ønske ejendommen overtaget før tidspunktet for
den ordinære ekspropriation. Særlige personlige årsager kan
f.eks. være sygdom, alder, familieforøgelse eller andre soci-
ale årsager. Forventede ændringer i ejendomspriserne kan
ikke i sig selv anses for at udgøre en væsentlig økonomisk
konsekvens.

Det er i øvrigt en betingelse, at projektet hindrer afhæn-
delse af den pågældende ejendom på normale vilkår, hvilket
ejeren kan dokumentere f.eks. ved erklæring fra en ejen-
domsmægler.

En fremrykket ekspropriation vil kun komme på tale, hvis
ejeren af den pågældende ejendom eller erhvervsvirksomhed
anmoder herom. Den konkrete afgørelse om, hvorvidt betin-
gelserne for fremrykket overtagelse er opfyldt, træffes af
transportministeren.

Efter stk. 2 kan ekspropriations- og taksationsmyndighe-
derne tage stilling til transportministerens afslag på ejerens
begæring om overtagelse, det vil sige om kriterierne efter
stk. 1 er overholdt, og ved uenighed om erstatning, fastsæt-
tes denne erstatningen af ekspropriations- og taksationsmyn-
dighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom.

Efter stk. 3 fastsættes erstatningen i henhold til reglerne i
forslagets § 103.

Det er hensigten, at bestemmelsen først vil kunne anven-
des, når et konkret projekt har en sådan fast karakter, at det
konkret vurderes, at projektet vil blive gennemført.

Der skal i den forbindelse foretages en konkret afvejning
af to overordnede hensyn. På den ene side skal der tages
hensyn til, at der ikke overtages et stort antal ejendomme til
et projekt, der muligvis ikke bliver gennemført. På den an-
den side skal der tages hensyn til behovet for så tidligt som
muligt i planlægningsprocessen omkring nye eller ændrede
statslige vejanlæg at kunne hjælpe lodsejere, der på grund af
indtrufne særlige personlige forhold får behov for at afhæn-
de ejendommen til en pris, der svarer til prisen i almindelig
fri handel uden vejplanerne. Særlige personlige forhold kan
eksempelvis være sygdom, alder, familieforøgelse eller an-
dre sociale årsager.

Det vil være transportministeren, der konkret vurderer, om
et projekt har en sådan fast karakter, at anmodninger om
fremrykket overtagelse kan realitetsbehandles.

Transportministeren kan benytte bestemmelsen, når der på
grundlag af en VVM-redegørelse er truffet beslutning om, at
nyt vejanlæg eller ændringer af et bestående vejanlæg fortsat
skal indgå i den statslige vejplanlægning. Bestemmelsen vil
også kunne anvendes, hvis der er truffet beslutning om gen-
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nemførelse af et anlægsprojekt i forbindelse med en politisk
aftale, eller hvis der ved en sådan aftale er besluttet, at der
skal arbejdes videre med en bestemt linjeføring.

Til § 46
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 111a om, at oversigtsservitutter kan
håndhæves af politiet.

Ved en oversigtsservitut forstås en servitut, der er pålagt
af hensyn til oversigtsforhold i forbindelse med vejkryds el-
ler en adgang fra en ejendom. Ejeren af en ejendom, hvor
der er pålagt oversigtsservitut, må ikke uden vejmyndighe-
dens tilladelse opføre bygninger, etablere eller opretholde
beplantning m.m. over den angivne højde på den del af ejen-
dommen, som er omfattet af oversigtsservitutten.

Til § 47
Den foreslåede bestemmelse er ny. Bestemmelsen inde-

holder en bemyndigelse for transportministeren til ved ad-
ministrative regler at fastsætte regler om hjørneafskæring af
ejendomme, når dette er nødvendigt til sikring af færdslen.

Hensigten er, at den gældende vejlovs §§ 39-41 skal vide-
reføres i bekendtgørelsesform. Bestemmelserne er meget
tekniske og svært tilgængelige, hvorfor det vurderes, at de
egner sig bedre til at blive videreført i administrative be-
stemmelser.

Til § 48
Forslagets stk. 1 og 2 er en videreførelse af den gældende

vejlovs § 69, stk. 1. Der er et trafikalt, navnlig trafiksikker-
hedsmæssigt, behov for, at vejmyndigheden i forbindelse
med anlæg og ombygning af vejen skal tage stilling til eksi-
sterende adgangsforhold og dermed navnlig til de trafiksik-
kerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige forhold, der
herefter ønskes opnået på vejen. En ombygning af en vej
kan gennemføres ved såvel egentlige fysiske ændringer af
vejen som ved ændret afmærkning.

Forslagets stk. 3, der viderefører den gældende vejlovs §
69, stk. 2, nævner en række forhold, som ikke skal indgå i
vurderingen af, om der er fornøden vejadgang fra en ejen-
dom til en vej. Der foreslås ikke materielle ændringer i for-
hold til den gældende bestemmelse. Bestemmelsen skal ses i
sammenhæng med forslagets bestemmelse om overtagelse
af ejendommen, jf. stk. 5. En tidssvarende vurdering af, om
en ejendom med de ændrede adgangsforhold kan udnyttes
på en økonomisk rimelig og forsvarlig måde, vil således
kunne fastlægges af taksationsmyndighederne og efterføl-
gende domstolene.

Forslagets stk. 4 er en videreførelse af vejlovens § 69, stk.
2, 1. pkt., og forslagets stk. 5 er en videreførelse af vejl-
ovens § 69, stk. 3.

Med forslaget i stk. 6 indføres som en ny bestemmelse, at
spørgsmålet om overtagelse af en ejendom, herunder erstat-
ningen herfor, når det drejer sig om adgangsforholdene til
statsvejene, behandles af myndighederne nævnt i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom. Det betyder, at det er ekspropriationskommissionerne,

der tager stilling til spørgsmålet, og at der er klageadgang til
de statslige taksationskommissioner i lighed med, at det er
disse myndigheder, der tager stilling til ekspropriation ve-
drørende statsvejene. Formålet med denne bestemmelse er
først og fremmest at bidrage til en større gennemsigtighed
og forudsigelighed for parterne.

Der er dog i forslaget til stk.7 indsat hjemmel til, at trans-
portministeren kan bestemme, at spørgsmålet i stedet be-
handles af de myndigheder, der er nævnt i forslagets §§ 105
og 106.

Til § 49
Forslagets stk. 1, 3 og 4 er en videreførelse af vejlovens §

70, stk. 1 og 2, og stk. 3, 1. pkt., der fastslår, at overkørsler
ikke må etableres eller udvides uden vejmyndighedens tilla-
delse. Det foreslås, at begreberne ”overkørsel” og ”over-
gang” erstattes med ”adgang”. Forslaget medfører ikke ma-
terielle ændringer. Det er i den forbindelse uden betydning,
om facadeejeren foretager egentlige anlægsforanstaltninger
for at gøre adgangen mere egnet til formålet, så længe der er
tale om en ny eller udvidet adgang til ejendommen. Hvis
vejmyndigheden konstaterer, at der er etableret en adgang
uden tilladelse, skal vejmyndigheden tage stilling til, om ad-
gangen kan lovliggøres.

Formålet med bestemmelsen er først og fremmest at give
vejmyndigheden mulighed for at varetage trafiksikkerheds-
mæssige og trafikafviklingsmæssige hensyn på vejen og
specielt om adgangen.

Forslagets stk. 2 er nyt og kodificerer praksis, hvorefter
grundejeren afholder udgiften til adgangen, med mindre an-
det er aftalt mellem ansøgeren og vejmyndigheden.

Begrebet ”byer og bymæssige områder” i stk. 3 er ikke
identisk med færdselslovens afmærkning af tættere bymæs-
sig bebyggelse, E55-tavlen, men er derimod identisk med
”byer og bymæssige områder”, som defineret i dette forslags
§ 3, nr. 5.

Forslagets stk. 4, sidste pkt., viderefører den hidtidige
vejlovs § 70, stk. 3, sidste pkt., og giver således vejmyndig-
heden mulighed for at bestemme, at den udfører de nødven-
dige arbejder på vejen for ansøgerens regning.

Forslagets stk. 5 og 6 har hidtil været en del af den gæl-
dende vejlovs § 70, stk. 3. De er nu selvstændige stykker for
at lette overblikket over bestemmelsen.

Eksemplerne i stk. 5 er ikke udtømmende. Vejmyndighe-
den kan således under henvisning til trafikale eller vejtekni-
ske forhold fastsætte vilkår om, at den offentlige vej skal
indrettes på en bestemt måde, før en adgangstilladelse kan
udnyttes.

Forslagets stk. 6 viderefører den gældende vejlovs § 70,
stk. 3, 3. pkt., og omhandler den situation, hvor en anden of-
fentlig vej eller sti tilsluttes en offentlig vej. I disse situatio-
ner kan den vejmyndighed, der kræver foranstaltninger ud-
ført efter forslagets stk. 5 kræve, at udgifterne til disse afhol-
des af vejmyndigheden for den offentlige vej eller sti, der
tilsluttes. For så vidt angår adgange kan vejmyndigheden i
særlige tilfælde kræve, at udgifterne til foranstaltninger af-
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holdes af vedkommende ejer eller bruger, når dette står i et
rimeligt forhold til de fordele, som ansøgeren opnår ved til-
ladelsen. Denne betingelse er efter hidtidig praksis anset for
opfyldt i tilfælde af adgangstilladelser til f.eks. nye udstyk-
ningsområder, butikscentre og særligt trafikskabende detail-
butikker og virksomheder mv.

Forslagets stk. 7, 1. pkt., er nyt. Bestemmelsen fastslår, at
vejmyndigheden skal udføre arbejderne billigst muligt, når
det sker på ansøgerens regning. Offentlige myndigheder er i
forvejen forpligtet til at administrere økonomisk ansvarligt.
Bestemmelsen vurderes derfor ikke at pålægge vejmyndig-
hederne nye pligter.

Forslagets stk. 7, 2. pkt., er nyt. Vejmyndigheden har efter
de gældende regler i vejlovens § 70, stk. 3, ikke kunnet be-
regne sig et administrationstillæg for de arbejder, den udfø-
rer på den offentlige vej for ansøgerens regning i forbindelse
med en adgangstilladelse. De samme grunde, som taler for,
at vejmyndigheden kan beregne sig et administrationstillæg
i forbindelse med anlæg eller udvidelse af en offentlig vej,
tilsiger, at vejmyndigheden i forbindelse med trafikregule-
rende foranstaltninger i tilknytning til en adgangstilladelse
skal kunne beregne sig et administrationstillæg efter lovens
regler.

Til § 50
Den foreslåede bestemmelse er – bortset fra stk. 4 samt

stk. 8-13 - en videreførelse af de gældende regler i vejlovens
§ 71.

Bestemmelsen fastslår, at eksisterende adgange kun må
anvendes af de ejendomme, for hvilke de er anlagt, med
mindre vejmyndigheden giver tilladelse til at andre ejen-
domme kan benytte adgangen. Det vil sige, at det ikke er
lovligt uden vejmyndighedens tilladelse at lade for eksempel
en naboejendom benytte en eksisterende adgang på en ejen-
dom.

En adgang til en mark, jf. stk. 2, må kun benyttes i forbin-
delse med ejendommens landbrugsmæssige udnyttelse. En
adgang til en mark må således ikke uden vejmyndighedens
tilladelse benyttes til landbrugsejendommens beboelse eller
driftsbygninger.

Forslagets stk. 3 viderefører den gældende vejlovs § 71,
stk. 3, med den tilføjelse, at begrebet ”sammenlægning” er
nævnt udtrykkeligt i bestemmelsens ordlyd. Begrebet har
hidtil været indfortolket i den gældende vejlovs § 71, stk. 3.

Den foreslåede bestemmelse finder ligeledes anvendelse
på adgange for en privat fællesvej, når nye ejendomme tilde-
les vejret til den private fællesvej. Bestemmelsen fastslår, at
vejmyndigheden skal godkende benyttelsen af eksisterende
adgange i tilfælde af enhver form for matrikulær ændring af
den eller de ejendomme, for hvilke en adgang senest er god-
kendt.

Forslagets stk. 4 er nyt. Bestemmelsen giver vejmyndighe-
den mulighed for i særlige tilfælde at fastsætte nye bestem-
melser om en eksisterende, lovlig adgang. Bestemmelsen er
kun tænkt at finde anvendelse, hvor tungtvejende hensyn til
trafiksikkerheden eller trafikafviklingen taler for, at der

træffes nye bestemmelser om benyttelsen af en adgang. Det-
te kan være tilfældet, hvor det konstateres, at adgangen nu
anvendes markant mere trafikskabende, når man tager hen-
syn til den almindelige samfundsøkonomiske udvikling, end
der med rimelighed kunne forventes på godkendelsestids-
punktet.

Forslagets stk. 5-7 er en videreførelse af den gældende
vejlovs § 71, stk. 4-6.

Forslagets stk. 8-13 er nye. Efter det foreslåede har grund-
ejeren, i lighed med hvad der gælder for pålæg af adgangs-
begrænsninger, mulighed for at anmode om, at vejmyndig-
heden overtager ejendommen, når der træffes beslutning ef-
ter forslagets stk. 4. Dette spørgsmål kan ligesom øvrige er-
statningsspørgsmål prøves af de taksationsmyndigheder, der
er nævnt i forslagets §§ 105 og 106. Begæring om overta-
gelse af arealer efter stk. 8 skal fremsættes inden 6 måneder
efter, at vejmyndigheden eller klagemyndigheden har truffet
endelig afgørelse.

Med forslaget i stk. 12 indføres som en ny bestemmelse, at
spørgsmålet om overtagelse af en ejendom, herunder erstat-
ningen herfor, når det drejer sig om adgangsforholdene til
statsvejene, behandles af myndighederne nævnt i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom. Det betyder, at det er ekspropriationskommissionerne,
der tager stilling til spørgsmålet, og at der er klageadgang til
de statslige taksationskommissioner i lighed med, at det er
disse myndigheder, der tager stilling til ekspropriation ve-
drørende statsvejene. Formålet med denne bestemmelse er
først og fremmest at bidrage til en større gennemsigtighed
og forudsigelighed for parterne.

Der er dog i forslaget til stk. 13 indsat hjemmel til, at
transportministeren kan bestemme, at spørgsmålet i stedet
behandles af de myndigheder, der er nævnt i forslagets §§
105 og 106.

Til § 51
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs §§ 72 og 73 om adgangsbestemmelser med de æn-
dringer, der er nævnt nedenfor.

Adgangsbestemmelser beskriver en særlig form for be-
grænsning af adgangsforholdene til offentlige veje, der har
særlig betydning for den gennemgående færdsel. Karakteri-
stisk for disse veje er dels trafikintensiteten og dels den hø-
jere hastighed, begge faktorer der indebærer et skærpet fo-
kus på trafiksikkerheden på vejen.

I almindelighed må det antages, at enhver form for adgang
til disse veje indebærer en særlig sikkerhedsrisiko, hvorfor
de bør begrænses mest muligt under hensyn til vejens nabo-
er, herunder en samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af de
tilgrænsende ejendomme og deres bygninger.

Adgangsbestemmelser fastsættes for alle statsveje og for
nærmere afgrænsede strækninger af kommuneveje, som har
særlig betydning for den gennemgående færdsel. Adgangs-
bestemmelser indebærer en registrering af samtlige tilgræn-
sende ejendomme, herunder hvilken brug der gøres af ejen-
dommen, og disse ejendommes lovlige adgangsforhold til
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vejen. Efter offentliggørelsen af vejmyndighedens endelige
afgørelse om adgangsbestemmelser må de berørte ejendom-
me ikke udnyttes anderledes i trafikal betydning end forud-
sat i tilladelsen.

I den gældende vejlovs § 72 nævnes, at markadgange i al-
mindelighed ikke kræver adgangsbestemmelse. I betragtning
af karakteren af de veje, der fastsættes adgangsbestemmelser
for, synes der ikke at være saglige, trafiksikkerhedsmæssige
grunde til at fastholde dette udgangspunkt. I stedet bør det
forhold, at markadgange kun benyttes på særlige tidspunkter
af året, indgå i vejmyndighedens overvejelser om udform-
ningen af adgangsbestemmelserne for vejstrækningen.

I forbindelse med den hidtidige administration af dispen-
sationer efter den gældende vejlovs § 80 har der særligt væ-
ret fokus på en rimelig udnyttelse af landbrugsbygninger i
forbindelse med den fortsatte omlægning af landbrugets
struktur fra mange mindre produktionsenheder til i dag få
store enheder. Transportministeriet har af disse grunde efter
forhandling med landbrugets organisationer fastlagt en ræk-
ke retningslinjer for administrationen af dispensationsbefø-
jelsen.

Til § 52
Den foreslåede bestemmelse erstatter vejlovens §§ 74 og

75.
Det fastslås i forslagets stk. 1, at vejmyndigheden skal of-

fentliggøre sin påtænkte beslutning om adgangsbestemmel-
ser, og at vejmyndigheden skal meddele de berørte ejere og
brugere af ejendomme om baggrunden for de adgangsbe-
stemmelser, der ønskes fastsat for ejendommen.

Vedrørende ophævelsen af de hidtidige formkrav til en of-
fentliggørelse af adgangsbestemmelser henvises til de al-
mindelige bemærkninger. Der vurderes ikke at være behov
for, at de påtænkte eller de endelige adgangsbestemmelser
offentliggøres på en bestemt, nærmere beskrevet måde.
Fremover får den enkelte vejmyndighed ret til at bestemme
den offentliggørelsesmåde, som skønnes bedst egnet til at
sikre udbredelsen af de beslutninger m.m., der er tale om.

I forslagets stk. 2 er fristen for fremsættelse af ændrings-
forslag eller indsigelser forkortet fra de hidtidige 6 måneder
i vejlovens § 75, stk. 2, til nu 12 uger. Det vurderes, at de
berørte grundejeres retssikkerhed, herunder mulighed for at
sætte sig ind i forslaget og eventuelt indhente anden sagkyn-
dig vurdering, kan varetages på betryggende vis inden for en
frist på mindst 12 uger. Endvidere tages der ved forkortelsen
af perioden, hensyn til en afklaring af spørgsmålet om ad-
gangsbestemmelserne for ejendommen.

Til § 53
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 73, stk. 3 og 4.
I stk. 1 fastslås en pligt for Vejdirektoratet som vejmyn-

dighed for statsvejene til at forhandle med den kommune,
hvis planlægning kan blive berørt af adgangsbestemmelser
for en statsvejsstrækning, som løber gennem den pågælden-
de kommune.

Bestemmelsen skal sikre, at der sker en koordinering mel-
lem kommunalbestyrelsens overordnede planlægning for
kommunen, herunder i vejmæssig henseende, og Vejdirekto-
ratets ønsker om at fremme trafikafviklingen og trafiksik-
kerheden på statsvejene.

Af disse grunde finder forhandlingspligten ikke anvendel-
se på konkrete afgørelser i ansøgningssager vedrørende en
enkelt ejendom, uanset om ejendommen er en kommunalt
ejet ejendom.

Stk. 2 om afgørelser af tvister gælder med tilsvarende be-
grænsninger, således at tvister om konkrete afgørelser ikke
indbringes for transportministeren efter denne bestemmelse.

I tilfælde af uenighed om en dispensationsansøgning er
ejeren henvist til at påklage afgørelsen efter de almindelige
klageregler i denne lov, jf. forslagets § 132.

Til § 54
Den foreslåede bestemmelse viderefører i forslagets stk. 1

den gældende vejlovs § 77, som giver vejmyndigheden mu-
lighed for til enhver tid at ændre eller ophæve adgangsbe-
stemmelser for en ejendom eller en vejstrækning.

Den gældende vejlovs § 80, stk. 1 videreføres ikke. Det er
dog fortsat sådan, at formålet med adgangsbestemmelserne
er at varetage den gennemgående færdsels tarv, hvorfor det
er et mål i sig selv for vejmyndighederne for denne type ve-
je at begrænse antallet af konfliktpunkter (adgange) mest
muligt under varetagelse af de i § 1 i øvrigt nævnte hensyn
og de hensyn, der lå til grund for adgangsbegrænsningen.
Disse hensyn skal derfor fortsat indgå i overvejelserne om-
kring meddelelse af de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.

Til § 55
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 74, stk. 2, § 75, stk. 3, og § 82, med den ændring,
der er nævnt nedenfor.

Stk. 1 har til formål at forhindre, at der skabes tilstande på
ejendommen, der er i strid med de påtænkte adgangsbestem-
melser.

Efter forslagets stk. 2 kan et forbud efter forslagets stk. 1
kun nedlægges for en periode af et år regnet fra offentliggø-
relsen eller meddelelsen af den påtænkte beslutning.

Den gældende bestemmelse om tinglysning af vejmyndig-
hedens foreløbige adgangsbestemmelser er formuleret som
en absolut pligt, jf. den gældende vejloves § 75, stk. 3. Den-
ne bestemmelse videreføres ikke. Vejmyndigheden har dog
fortsat mulighed for at vurdere, om det i den konkrete situa-
tion er nødvendigt at tinglyse de påtænkte beslutninger for
at sikre, at eventuelle senere kreditorer eller rettighedshave-
re gøres bekendt med den i stk. 1 nævnte retsvirkning. Rets-
virkningen af de foreløbige adgangsbestemmelser vil uanset
tinglysning kunne effektueres, jf. forslagets stk. 3.

Forslaget til stk. 3 fastslår, at vejmyndighedens påtænkte
beslutning om adgangsbestemmelser skal respekteres af
enhver fra datoen for meddelelsen efter forslagets stk. 1.
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Til § 56
Den foreslåede bestemmelse er ny, men viderefører prin-

cipperne i den gældende vejlov om proceduren for beslut-
ninger om adgangsbegrænsninger.

I forslagets stk. 1 fastslås de almindeligt gældende forvalt-
ningsretlige regler om, at en myndighed bør træffe afgørelse
uden unødig forsinkelse, når en sag er tilstrækkeligt oplyst
til, at der kan træffes en lovlig og forsvarlig afgørelse. Fri-
sten på et år for den samlede beslutningsproces er dels fast-
sat med henblik på at få sagen afsluttet, dels under henvis-
ning til den gældende vejlovs § 82, hvorefter der ikke måtte
gennemføres matrikulære forandringer på en ejendom indtil
et år efter fastsættelsen af de foreløbige adgangsbestemmel-
ser.

Forslagets stk. 2 og 3 er en videreførelse af den gældende
vejlovs § 74, stk. 1 og 2.

Forslagets stk. 4 er en videreførelse af den gældende vejl-
ovs § 75, stk. 3, og indeholder forpligtelse for vejmyndighe-
den til at sørge for tinglysning af den offentliggjorte afgørel-
se.

Forpligtelsen indebærer dog ikke, at vejmyndigheden skal
afholde udgifterne i de tilfælde, hvor behovet for en tinglys-
ning skyldes grundejerens ønske om at få ændret de hidtidi-
ge adgangsbestemmelser, jf. forslagets stk. 4, 2. pkt. Disse
udgifter kan vejmyndigheden kræve, at grundejeren afhol-
der. Til disse udgifter kan høre udgifter til sagkyndig bistand
for vejmyndigheden og udgifter i forbindelse med tinglys-
nings (tinglysningsafgift m.v.) Dette er nyt i forhold til den
gældende bestemmelse.

Til § 57
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 78 om overtagelse af areal, som følge af,
at ejendommen ved en påtænkt eller endeligt fastlagt ad-
gangsbestemmelse truffet efter §§ 51 eller 56 afskæres fra
en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og for-
svarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvri-
ge beskaffenhed.

Begæring om overtagelse af arealer skal fremsættes inden
6 måneder efter, at vejmyndigheden eller klagemyndigheden
har truffet endelig afgørelse.

Til § 58
Forslagets stk. 1 er en videreførelse af den gældende vejl-

ovs § 79, stk. 2, om taksationsmyndighedernes kompetence
ved erstatning for overtagelse af areal.

Forslagets stk. 2 erstatter den gældende vejlovs § 79, stk.
1. Bestemmelsen om, at vejmyndigheden skal sørge for an-
den vejadgang eller udrede erstatning, hvis den mener, at
grundejerens krav på overtagelse er berettiget, er dog ikke
medtaget som en selvstændig bestemmelse. Disse overvejel-
ser bør indgå i enhver behandling af en anmodning om over-
tagelse.

Med forslaget i stk. 3 indføres som en ny bestemmelse, at
spørgsmålet om overtagelse af en ejendom, herunder erstat-
ningen herfor, når det drejer sig om adgangsbestemmelser til

statsvejene, behandles af myndighederne nævnt i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom. Det betyder, at det er ekspropriationskommissionerne,
der tager stilling til spørgsmålet, og at der er klageadgang til
de statslige taksationskommissioner i lighed med, at det er
disse myndigheder, der tager stilling til ekspropriation ve-
drørende statsvejene. Formålet med denne bestemmelse er
først og fremmest at bidrage til en større gennemsigtighed
og forudsigelighed for parterne.

Der er dog i forslaget til stk. 4 indsat hjemmel til, at trans-
portministeren kan bestemme, at spørgsmålet i stedet be-
handles af de myndigheder, der er nævnt i forslagets §§ 105
og 106.

Til § 59
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 83 om miljøministeren og justitsministerens mu-
lighed for at fastsætte nærmere regler om matrikulære og
tinglysningsmæssige lovliggørelser, der er foranlediget af de
foranstående bestemmelser.

Til § 60
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 88.
Forslagets stk. 1 fastslår, at vejmyndighederne skal sikre

deres ejendomsret over vejarealet ved, at arealet udskilles i
matriklen.

Vejmyndigheden har ejendomsretten til en offentlig vejs
areal, uanset om vejarealet fortsat måtte fremtræde på et ma-
trikelkort som en del af en matrikuleret ejendom. Men af or-
densmæssige grunde bør kravet om vejarealets udskillelse
fastholdes, da manglende udskillelse af arealerne giver an-
ledning til generel uklarhed om arealernes ejendomsretlige
situation.

Forslagets stk. 2 viderefører den gældende vejlovs § 88,
stk. 2, om, at når et vejareal er udskilt af matriklen, kan ve-
jens naboer ikke vinde hævd på vejarealet, medmindre den-
ne hævd er vundet, inden vejarealet blev udskilt.

Selve fremgangsmåden i forbindelse med arealets udskil-
lelse i matriklen, herunder afsætning af skel, er reguleret i
Geodatastyrelsens bekendtgørelse om matrikulære arbejder,
jf. bekendtgørelse nr. 1088 af 17. september 2010.

Fra matrikelmyndighedens side lægges der vægt på, at of-
fentlige vejarealer udskilles i matriklen fra de ejendomme,
hvorunder de ligger, og at der inden for en rimelig tid sker
lovliggørelse af forandringer i ejendomsgrænserne i forbin-
delse med vejmyndighedernes erhvervelse af vejarealer.
Manglende notering i matriklen kan medføre betydelige
ulemper for ejerne af de berørte ejendomme i tilfælde af salg
eller belåning af ejendommene.

I overensstemmelse med Geodatastyrelsens retningslinjer
bør der kun udskilles arealer, der anvendes til selve vejan-
lægget og naturligt tilbehør hertil, f.eks. fortove, hjørneaf-
skæringer, grøfter, rastepladser, parkeringsarealer, sidean-
læg, grusdepoter og lignende. Derimod bør arealer, der ikke
skal indgå i vejarealet, f.eks. afskårne arealer, ikke udskilles
i matriklen.
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Til § 61
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 89 uden materielle ændringer.
Forslagets stk. 1 viderefører den gældende vejlovs § 89,

stk. 1, og fastslår den gældende retsstilling, at vejmyndighe-
den bør sørge for, at dets eksisterende vejareal udskilles i
matriklen med henblik på at sikre vejmyndighedens ejen-
domsret til vejarealet, herunder vejens rabatarealer m.m.
Vejmyndigheden kan undlade at udskille arealet i matriklen,
når særlige grunde foreligger.

Særlige forhold kan for eksempel foreligge, når en offent-
lig vej ligger på et dige, hvor det af hensyn til vedligeholdel-
sen af diget er ønskeligt, at et digelag eller lignende behol-
der ejendomsretten til diget. Vejmyndigheden har også i
denne situation ejendomsretten til vejens udstyr.

En tilsvarende situation ses ofte i forbindelse med kom-
muneveje, der ved broer eller tunneller krydser en statsvej.
Her ejes selve brokonstruktionen eller tunnelen oftest af
Vejdirektoratet, mens den kommunale vejmyndighed ejer
kommunevejens udstyr – belægning, belysning, afmærk-
ning, vejafvandingssystem m.m.

Forslagets stk. 2 viderefører den gældende vejlovs § 89, stk.
2, om vejmyndighedernes forpligtelse til at foretage ændrin-
ger i matrikelkortet, når en offentlig vej nedlægges.

Forslagets stk. 3 viderefører den gældende vejlovs § 89,
stk. 3, om transportministerens mulighed for, efter forhand-
ling med miljøministeren, at fastsætte nærmere regler for
vejarealers udskillelse og ændring i matriklen.

Til § 62
Den foreslåede bestemmelse viderefører med de ændrin-

ger, der er beskrevet nedenfor, §§ 2-4 og 15 i den gældende
lov om vintervedligeholdelse og renholdelse (renholdelses-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september
2010.

Forslagets stk. 1 viderefører den gældende renholdelses-
lovs § 2, stk. 1. Bestemmelsen er udtryk for, at vejmyndig-
heden har ansvaret for og afholder udgifterne til snerydning,
foranstaltninger mod glat føre og renholdelse af sine offent-
lige veje og offentlige stier.

Forslagets stk. 2 viderefører den gældende renholdelses-
lovs § 2, stk. 2, og § 3, stk. 2. Det er vejmyndigheden, der
bestemmer snerydningens og glatførebekæmpelsens omfang
og rækkefølge. Det vil sige, at vejmyndigheden for eksem-
pel kan beslutte, i hvilken rækkefølge den vil snerydde eller
glatførebekæmpe vejene, eller i hvilken rækkefælge vej-
myndigheden vil henholdsvis glatførebekæmpe eller sneryd-
de.

Forslagets stk. 3 viderefører den gældende renholdelses-
lovs § 2, stk. 3, og § 3, stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen,
at vejmyndigheden efter forhandling med politiet kan be-
stemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra pligten
til snerydning eller glatførebekæmpelse.

Forslagets stk. 4 viderefører gældende ret i den gældende
renholdelseslov for så vidt angår offentlige stier. Med for-

slaget udskilles bestemmelserne om offentlige stier til sit
eget stykke, for således tydeligere at gøre opmærksom på, at
vejmyndigheden efter forhandling med politiet kan bestem-
me, at enkelte offentlige stier eller strækninger af stier und-
tages for pligten til snerydning og glatførebekæmpelse.

Den fritagelse, der fremgår af forslaget i stk. 3 og 4, skal
ske på baggrund af trafikale, navnlig trafiksikkerhedsmæssi-
ge, vurderinger og skal ses i forhold til den øvrige sneryd-
ning indenfor vejmyndighedens område. Denne præcisering
af den gældende renholdelseslovs § 2, stk. 3, og § 3, stk. 2,
er i overensstemmelse med den fortolkning, som er lagt til
grund i de seneste år. Efter disse bestemmelser kan vejmyn-
digheden efter forhandling med politiet bestemme, at undta-
gelse f.eks. kun skal gælde kørebanen, mens forpligtelserne
opretholdes for de færdselsarealer, der fortrinsvis er forbe-
holdt gående færdsel. Det forudsættes, at vejmyndighedens
vurdering af om der skal ske fritagelse fra pligten til at sne-
rydde og glatførebekæmpe mv. på de private fællesveje og
på de offentlige veje, sker ved en afvejning af de samme
saglige, trafikale hensyn.

Selvom forpligtelserne efter forslagets § 62, stk. 1, påhvi-
ler vedkommende vejmyndighed, er der ikke noget til hinder
for, at der indbyrdes mellem vejmyndighederne træffes afta-
le om, at en vejmyndighed påtager sig at udføre snerydning,
glatførebekæmpelse og renholdelse for en vejstrækning, der
hører under en anden vejmyndighed, når praktiske hensyn
taler herfor.

Forslagets stk. 5 viderefører den gældende bestemmelse i
renholdelseslovens § 4, stk. 3. Bestemmelsen fastslår, at der
på offentlige veje i landzone alene er pligt til renholdelse i
det omfang, det er nødvendigt for trafiksikkerheden. Der til-
tænkes alene på offentlige veje i landzone en indsats af sik-
kerhedsmæssig og trafikal art. Der er naturligvis intet i vejen
for, at vejmyndigheden vælger at renholde yderligere.

Forslaget til stk. 6 er nyt. Bestemmelsen præciserer, at en
vejmyndighed kan lade de arbejder, der følger af denne be-
stemmelse, udføre af en anden vejmyndighed samt afgive
tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vej-
myndighed.

Forslagets stk. 7 viderefører den gældende renholdelses-
lovs § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, om, at retningslinjer for gen-
nemførsel af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdel-
se fastsættes af vejmyndigheden efter forhandling med poli-
tiet. Denne bestemmelse er i de fleste kommuner udmøntet i
vinterregulativer.

Forslagets stk. 8 viderefører den gældende renholdelses-
lovs § 15 om transportministerens hjemmel til, efter for-
handling med justitsministeren, at fastsætte vejledende ret-
ningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse.

Den nuværende renholdelseslovs § 2, stk. 4 og 5, videre-
føres i lovforslagets § 71.

Til § 63
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

renholdelseslovs § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2.
Bestemmelsen fastslår, at grundejeren altid, uanset hvem der

60



i øvrigt har forpligtelsen til at snerydde, glatførebekæmpe
eller renholde færdselsarealet, skal udføre disse forpligtelser
på trapperne ind til deres ejendomme.

Til § 64
Den foreslåede bestemmelse erstatter §§ 5 og 6 i den gæl-

dende renholdelseslov. Bestemmelsen fastslår, at vejmyn-
digheden i byer og bymæssige områder kan bestemme, at de
grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller
sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortovet el-
ler stien ud for deres ejendomme.

Der er dog ikke medtaget den hidtidige begrænsning i den
gældende renholdelseslovs § 6, stk. 1, hvorefter grundejeren
ikke kan pålægges disse forpligtelser, hvis vedkommendes
ejendom ikke har adgang til vejen, og adgangsbegrænsnin-
gen er bestemt af trafiksikkerhedsmæssige grunde, og den
håndhæves af det offentlige.

Uanset om vedkommende har adgang til den offentlige
vej, må det antages, at ejeren af en ejendom, der grænser til
en offentlig vej, har en større interesse i, at fortov og sti
langs med sin ejendom er vintervedligeholdt og renholdt på
forsvarlig måde, end vejens brugere, her fodgængere, i al-
mindelighed.

Bestemmelsen udgår endvidere som led i arbejdet med re-
gelforenkling.
Forslaget til § 64 indebærer således som noget nyt, at ejere
af ejendommen i by og bymæssige områder kan pålægges at
snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortovet eller stien
ud for deres ejendom, uanset om de har eller lovligt kan
etablere adgang til den omhandlede vej eller sti.

Det bemærkes, at forslaget til § 62 viderefører den gæl-
dende ordning for så vidt angår andre dele af den offentlige
vej. Vejmyndigheden har således fortsat pligt til at sørge for
snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af køreba-
nen, cykelstier, skillerabatter mv., medmindre disse færd-
selsarealer er undtaget efter forslagets § 62, stk. 3.

Forslagets stk. 2 erstatter den gældende renholdelseslovs §
5, stk. 2 om udstrækningen af den beslutning, der kan træf-
fes efter stk. 1. Den gældende bestemmelse har givet anled-
ning til en vis fortolkningstvivl.

Det er i forslaget til stk. 2 derfor præciseret, at grundejeren
i forbindelse med en beslutning efter stk. 1, højst kan pålæg-
ges at rydde sne, glatførebekæmpe og renholde fortov eller
stiareal langs med ejendommen i en bredde af 10 meter, og
at det skal være det fortovs- eller stiareal, der ligger nærmest
grundejerens ejendom. Grundejeren kan pålægges pligterne,
hvis ejendommen matrikulært grænser til vejarealet. Hvis
der for eksempel ligger et beplantningsbælte på vejarealet
nærmest ejendommen, regnes de 10 m fra fodgængerarealets
start.

Ejeren af en hjørneejendom kan endvidere efter denne be-
stemmelse pålægges pligter for fortov eller sti op til 10 m
fra hjørnet af ejendommen, når der ikke er en anden grund-
ejer, der kan pålægges pligter til at renholde eller vinterved-
ligeholde de omhandlede fortov. Bestemmelsen kan derfor
få betydning for fortovsarealer, der fortsætter ubrudt over en

tilstødende vej, eller hvor naboejendommen ikke kan pålæg-
ges pligter på grund af reglen i forslagets stk. 3.

Forslagets stk. 3 erstatter den gældende renholdelseslovs §
6, stk. 3, om de forpligtelser, der kan pålægges jernbaner og
lufthavne, der grænser til den offentlige vej eller sti, med
den ændring, at jernbaner og lufthavne ikke længere kan gi-
ve afkald på udnyttelsen af beliggenheden ved vejen. Ejeren
af jernbanearealet eller lufthavnsarealet kan derfor fortsat
kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde
fortov eller sti i selve adgangens bredde med et tillæg af 10
meter på hver side af adgangen. I det omfang, ejerne af disse
arealer ikke har adgang til vejen, kan de ikke pålægges plig-
ter til vintervedligeholdelse og renholdelse.

Forslagets stk. 4 erstatter offentliggørelseskravet i den
gældende renholdelseslovs § 5, stk. 4. Bestemmelsen er,
som det gælder de øvrige offentliggørelsesbestemmelser i
lovforslaget, forenklet, så det ikke længere er et krav, at der
sker offentliggørelse i stedlige blade i kommunen. Fremover
får den enkelte vejmyndighed ret til at bestemme den offent-
liggørelsesmåde, som skønnes bedst egnet til at sikre udbre-
delsen af de beslutninger m.m., der er tale om.

Forslagets stk. 5 viderefører den gældende renholdelses-
lovs § 5, stk. 3, om transportministerens mulighed for at de-
legere sin beslutningskompetence efter stk. 1 til kommunal-
bestyrelsen i den kommune, hvor statsvejen forløber.

Til § 65
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

renholdelseslovs § 11, stk. 3, § 12, stk. 3, og § 13, stk. 3, om
vejmyndighedernes mulighed for, efter forhandling med po-
litiet, at fastsætte nærmere forskrifter for grundejernes sne-
rydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Udmøntningen
af denne bestemmelse sker som hovedregel i kommunalbe-
styrelsernes vinterregulativer.

Til § 66
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

renholdelseslovs § 11, stk. 1 og 2. Bestemmelsen indeholder
nærmere regler om omfanget af grundejernes forpligtelser
for snerydning.

Forslagets stk. 2 fastslår endvidere, at pladsen omkring
brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til
trafikregulering til enhver tid skal holdes ryddet for sne.

Til § 67
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

renholdelseslovs § 12, stk. 1 og 2. Bestemmelsen fastslår, at
grundejerens pligt til at glatførebekæmpe fortov og sti be-
gynder snarest muligt efter førets indtræden. Der kan dog
med hjemmel i forslagets § 65 fastsættes nærmere regler for
tidsrummet, hvor denne pligt gælder.

Til § 68
Den foreslåede bestemmelse, der nærmere fastlægger om-

fanget af grundejernes forpligtelser med hensyn til renhol-
delse, erstatter renholdelseslovens § 13, stk. 1 og 2.

I forslagets nr. 2 foreslås det som noget nyt, at grundejer-
nes pligt til at feje færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt,
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flisebelagt eller i øvrigt overfladebehandlet, ændres til en
pligt til at renholde sådanne arealer. Ændringen skal ses i ly-
set af udviklingen omkring brug af løvsugere og lignende.

Til § 69
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

renholdelseslovs § 16 om vejmyndighedens tilsyn med, at
grundejerne udfører de pålagte pligter.

Til § 70
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

renholdelseslovs § 17 om affald eller andre genstande, der
kan være til fare for færdslen, og som efterlades på offentlig
vej eller sti. Bestemmelsen supplerer § 87, stk. 1 og 2, i
færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. decem-
ber 2013 om færdselsloven, med senere ændringer.

Efter forslaget kan vejmyndigheden og politiet fjerne hen-
kastet eller efterladt affald eller genstande på vejarealet, der
kan være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende,
for den pågældendes regning.

Til § 71
Forslagets stk. 1 viderefører den gældende renholdelses-

lovs § 2, stk. 4, hvorefter der er hjemmel til at opsætte sne-
hegn og andre midlertidige foranstaltninger for at forebygge
snedriver på vej.

Forslagets stk. 2 er en videreførelse af den gældende ren-
holdelseslovs § 2, stk. 5, om vejmyndighedens mulighed for
i særlige tilfælde, når rydning af en vej ikke umiddelbart er
mulig, at lade en midlertidig vej afmærke på de tilgrænsende
arealer. Den gældende lovs betegnelse for arealer, ”marker”,
er foreslået ændret. Der er ikke ved ændringen tilsigtet no-
gen ændringer i bestemmelsens anvendelsesområde.

Forslagets stk. 3 viderefører den gældende renholdelses-
lovs §§ 2, stk. 6, om erstatning for de skader, der opstår i
forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og
2. Disse erstatningskrav behandles af taksationsmyndighe-
derne, som er nævnt i lovforslagets §§ 105 og 106.

Til § 72
Det foreslåede stk. 1 er en videreførelse af den gældende

renholdelseslovs § 10. Forslaget indebærer, at vejmyndighe-
den kan bestemme, at vejmyndigheden udfører de pligter,
som er pålagt grundejerne efter forslagets § 64, for de for-
pligtigede grundejeres regning.

Bestemmelsen gør det muligt for vejmyndigheden at sikre
et ensartet og højt niveau af renholdelse og vintervedligehol-
delse, hvor det efter vejmyndighedens vurdering er særligt
vigtigt. Dette skyldes ikke nødvendigvis, at de forpligtede
grundejere ikke har udført deres pligter tilfredsstillende.
Vejmyndigheden kan bestemme, at den kun overtager udfø-
relsen af en del af grundejernes forpligtelser, herunder at
den kun overtager udførelsen for den del af det fortovs- eller
stiareal, som grundejerne er pålagt at vintervedligeholde og
renholde.

I stk. 2 foreslås indført en ny bestemmelse om, at kommu-
nalbestyrelsen skal sikre, at arbejderne udføres billigst mu-

ligt. Dette skal ske i overensstemmelse med § 137. Der hen-
vises endvidere til de almindelige bemærkninger afsnit 2.11.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at grundejerne ik-
ke afholder større udgifter, end markedet tilsiger. Der findes
tilsvarende bestemmelser i privatvejsloven for de situatio-
ner, hvor kommunalbestyrelsen bestemmer, at den forestår
udførelsen af pålagte pligter.

Det foreslås endvidere som noget nyt i forhold til den gæl-
dende renholdelseslovs § 10, at vejmyndigheden i disse til-
fælde skal kunne medregne et administrationstillæg, således
som det er beskrevet i forslagets § 30. Det betyder, at vej-
myndigheden kan medregne dokumenterede administrative
udgifter til en værdi svarende til maximalt 9 pct. af udgifter-
ne til selve renholdelses- eller vintervedligeholdelsesarbej-
det.

Til § 73
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs §§ 101 og 105, stk. 5 med de ændringer, der er be-
skrevet nedenfor.

Det foreslås i stk. 1, 1. pkt., at der skal søges om vejmyn-
dighedens tilladelse inden der ændres på eller i vejarealet, jf.
dog den foreslåede bestemmelse i stk. 7, hvorefter transport-
ministeren kan fastsætte regler om, at der i visse situationer
kan undtages fra kravet om tilladelse til gravearbejde. Kra-
vet om ansøgning gælder, uanset om vejarealet opgraves, el-
ler om der ændres i vejens befæstelse, hvilket vil sige fysi-
ske ændringer i vejarealets udseende så som udlægning af
asfalt, udlægning af grus osv.

Ved vejarealet forstås i denne bestemmelse det areal, der
administreres som offentligt vejareal, typisk det areal, der er
udskilt i matriklen som vejareal, jf. den gældende vejlovs §§
88-89. Hvor der undtagelsesvist forekommer offentlige veje,
der ikke er udskilt i matriklen, og heller ikke udgør en selv-
stændigt matrikuleret ejendom, gælder bestemmelsen for det
areal, som vejmyndigheden med rette kan administrere som
en offentlig vejs eller offentlig stis areal.

Den gældende vejlovs § 101 er ikke til hinder for, at vej-
myndigheden for en offentlig vej lægger tomme trækrør i
sin vej med henblik på omkostningsfrit at kunne tilbyde led-
ningsejere at trække deres ledninger i disse rør. Herved op-
når vejmyndigheden færre opgravninger, hvilket fremmer
trafikviklingen på vejnettet og varetager hensynet til vej-
myndighedens investeringer i vejarealerne. Denne retstil-
stand kan videreføres med de foreslåede bestemmelser i §
73.

Vejarealet omfatter kørebanen, rabatter, fortove mv. Det
vil normalt fremgå af matrikelkortet, hvor meget areal der er
vejareal.

I dag kan man elektronisk søge om en gravetilladelse gen-
nem systemet Web-GT, som bruges af 84 kommuner og
Vejdirektoratet. De kommuner, der ikke anvender Web-GT,
har enten deres eget elektroniske system eller behandler an-
søgningerne manuelt. I 2012 blev der behandlet over 80.000
ansøgninger om rådighed over vejareal i systemet, hvoraf
langt hovedparten var ansøgninger om en gravetilladelse.
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Vejmyndighederne behandler således rigtig mange grave-
tilladelser hvert år, og en meget stor del af ansøgningerne
bliver derfor behandlet som standardafgørelser. Den gen-
nemsnitlige sagsbehandlingstid for en sag i Web-GT var i
2012 51 timer, hvilket også inkluderer politiets sagsbehand-
lingstid i de sager, der kræver politiets samtykke, f.eks. sag-
er, hvor arbejdet kræver hastighedsnedsættelser, eller på an-
den måde medfører ændringer i trafikafviklingen.

Stk. 1, 2. pkt. viderefører den gældende § 106, stk. 4, 2.
pkt., hvorefter ledningsejeren ikke skal have tilladelse fra
vejmyndigheden til at foretage uopsættelig reparationsarbej-
der på ledninger, når der snarest efter sker anmeldelse til
vejmyndigheden. Anmeldelsen sker af hensyn til, at vej-
myndigheden kan efterse, at vejen er retableret korrekt, jf.
stk. 5, og, at der ikke er sket skade på andre ledninger i ve-
jen.

Stk. 2 og stk. 3 svarer den gældende vejlovs § 101, stk. 1
og stk. 4. Bestemmelserne skyldes behovet for at sikre, at
grave- eller byggearbejde langs vejen ikke får konsekvenser
for vejkassen samt omkringliggende grunde, bygninger og
ledningsanlæg af enhver art. Derfor stilles der her krav om
en tilladelse til arbejdet, jf. dog den foreslåede bestemmelse
i stk. 7, hvorefter transportministeren kan fastsætte regler
om, at der i visse situationer kan undtages fra kravet om til-
ladelse til gravearbejde. Der er foretaget en sproglig præci-
sering i forslaget til stk. 3 om de krav der stilles til udform-
ningen af opgravningen. Det kræver fortsat altid vejmyndig-
hedens tilladelse, jf. stk. 1-4, at foretage udgravning m.m.
nærmere vejens areal end 3 meter. Det er nu sprogligt præci-
seret, at hvis der eksempelvis graves i 2 meters dybde på
privat ejendom, vil man efter bestemmelsen skulle placere
udgravningen m.m. minimum 4 meter fra vejens areal for at
undgå kravet om tilladelse efter stk. 1-4. Der er ikke med
præciseringen tilsigtet ændringer i bestemmelsens anvendel-
se.

Forslaget til stk. 4 viderefører den gældende vejlovs §
106, stk. 5, om langsgående ledninger på eller i arealer af
statsveje, der er anlagt eller udbygget som motorveje. Da
disse langsgående ledninger i særlig grad kan vanskeliggøre
senere dispositioner over vejarealet, vurderes der fortsat at
være behov for den særlige beskyttelse af disse arealer som
transportkorridorer for den motoriserede færdsel.

Hvis der uanset disse bestemmelser iværksættes foran-
staltninger efter uden fornødne tilladelser efter stk.- 1-4, kan
dette straffes med bøde, jf. forslagets § 135, stk. 1, nr. 2.
Overtrædelse af vilkår i forbindelse med tilladelsen straffes
på samme måde, jf. forslagets § 135, stk. 1, nr. 3.

Inden der gives tilladelser efter stk. 1-4, skal vejmyndig-
heden forhandle med politiet, jf. forslagets § 89.

Stk. 5 er nyt. Det er her præciseret, at tilladelser efter § 73
altid er betinget af, at indehaveren af gravetilladelsen retab-
lerer vejarealet efter vejmyndighedernes anvisninger, med
mindre andet er aftalt. Dette vilkår har været et standardvil-
kår for gravetilladelser, men det er nu præciseret i lovforsla-
get, at dette altid er et vilkår for alle gravetilladelser. Tilsva-
rende forpligtelse gælder for de akutte gravearbejder, som

der med hjemmel i forslaget til stk. 1, 2. pkt., ikke skal sø-
ges om forhåndstilladelse til.

Stk. 6 er en videreførelse af den gældende vejlovs § 101,
stk. 3, om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages,
inden der foretages gravearbejder i eller ved vejarealet. Be-
stemmelsen svarer til byggelovens § 12, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1185 af 14. oktober 2010, hvoraf fremgår, at ved fun-
dering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden ter-
rænændring på en grund skal der, uanset om arbejdet i øv-
rigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der
er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde, bygnin-
ger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 7 bemyndiger transportministeren til at fastsætte nær-
mere regler om de fremtidige procedurer for 3. mands mu-
lighed for at grave i et vejareal, herunder definere de situati-
oner, hvor der eventuelt skal kunne undtages fra kravet om
at ansøge om en tilladelse til at udføre gravearbejde.

Det kræver i udgangspunktet tilladelse fra vejmyndighe-
den, når ledningsejere, entreprenører eller andre ønsker at
grave i vejarealet, eller så tæt på vejarealet, at der er fare for
skade på vejen, ledninger eller andet udstyr i vejarealet.
Med den foreslåede bestemmelse får transportministeren
dog mulighed for at fastsætte regler, som indebærer, at der i
visse situationer kan undtages fra kravet om at indhente til-
ladelse til at udføre gravearbejder. Dette vil f.eks. kunne
forestilles i situationer, hvor der allerede foreligger en gra-
vetilladelse, og hvor en ledningsejer, der ikke har gravetilla-
delse, kan udnytte, at arealet allerede er åbent til at foretage
ledningsarbejder på egne ledninger. Det vil naturligvis kun
kunne lade sig gøre, hvis begge arbejder kan udføres inden-
for tilladelsens tidsmæssige ramme og øvrige vilkår.

Det er hensigten, at de nærmere regler, som fastsættes i
medfør af stk. 7, skal mindske de administrative byrder for
såvel vejmyndigheder som erhvervslivet i forbindelse med
gravetilladelser, samtidigt med at muligheden for at sikre
koordinering af arbejderne opretholdes.

Indtil transportministeren har fastsat sådanne nærmere
regler vil det – ligesom i dag – være sådan, at alle gravear-
bejder, bortset fra de tilfælde, der er omfattet af det foreslåe-
de bestemmelse i stk. 1-4, forudsætter, at vejmyndigheden
giver tilladelse hertil.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 7 bemyndiger endvide-
re transportministeren til at fastsætte regler om ansøgnings-
frister, frister for vejmyndighedernes behandling af ansøg-
ninger om tilladelse efter stk. 1-4 og de krav vejmyndighe-
derne kan stille til ansøgninger efter forslagets stk. 1-4.

Det er forudsat, at transportministeren bl.a. udnytter denne
bemyndigelse til at gennemføre de krav til vejmyndigheder-
nes sagsbehandlingstid, som fremgår af Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om for-
anstaltninger for at reducere omkostninger ved etablering af
højhastighedsnet til elektronisk kommunikation. Da der i di-
rektivet opereres med flere forskellige frister for vejmyndig-
hedernes behandlingstid alt efter, hvilke henvendelser der er
tale om, er det vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at
disse frister fastsættes i bekendtgørelsesform efter drøftelser
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med KL og Vejdirektoratet. Fristen for implementering af
direktivet er 1. januar 2016.

Til § 74
Den foreslåede § 74 er ny. Bestemmelsen implementerer

dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU
af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkost-
ninger ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk
kommunikation.

Direktivets overordnede formål er at gøre det nemmere og
billigere at etablere højhastighedsbredbånd i EU. Etablering
af højhastighedsbredbånd kræver betydelige investeringer.
Størstedelen af omkostningerne forbundet med udrulning af
højhastighedsbredbånd ligger i nedgravningen af kabler. Di-
rektivet omfatter en række tiltag, der skal være med til at
nedbringe omkostningsniveauet og skal medvirke til en me-
re effektiv udrulning. Dette skal ske gennem en hensigts-
mæssig planlægning og koordinering af infrastrukturudrul-
ningen, bl.a. gennem koordinering af grave- og anlægsarbej-
der mellem flere graveaktører, herunder på tværs af sektorer,
og fælles udnyttelse af eksisterende fysisk infrastruktur på
tværs af sektorer på forhandlede vilkår. Direktivet tager og-
så sigte på at reducere den administrative byrde for dem,
som vil udrulle højhastighedsbredbånd.

Vejmyndighederne, som stiller fysisk infrastruktur i form
af bl.a. vejarealer til rådighed, er omfattet af direktivets defi-
nition af en netoperatør og er derfor i relevant omfang for-
pligtet af direktivets regler, jf. direktivets art. 1, nr. 1, iv.

Den gældende vejlov indeholder ikke bindende regler om
koordinering og offentliggørelse af grave- og anlægsarbej-
der.

Det foreslås derfor i stk. 1, at der indføres en pligt til, at
alle graveaktører og ledningsejere indbyrdes skal koordinere
deres grave- og ledningsarbejder, inden de søger om en gra-
vetilladelse efter forslagets § 73, stk. 1-4. Bestemmelsen in-
deholder ikke begrænsninger i forhold til hvilke grave- eller
ledningsarbejder, der er omfattet af koordineringskravet.
Forpligtelsen gælder derfor som udgangspunkt alle typer af
grave- eller ledningsarbejder, men forudsætter selvfølgelig
at der er tale om planlagte arbejder. Akutte arbejder, som de
arbejder der er nævnt i forslagets § 73, stk. 1, 2. pkt., vil der-
for som udgangspunkt falde udenfor bestemmelsens anven-
delsesområde.

Forslaget til bestemmelsen hænger sammen med den fore-
slåede bestemmelse i § 76, stk. 2, nr. 5, som giver vejmyn-
dighederne mulighed for at pålægge indehaveren af en gra-
vetilladelse at dele tilladelsen med andre graveaktører (sam-
gravning). For at denne mulighed skal kunne realiseres i
praksis, kræver det, at vejmyndighederne får kendskab til
evt. koordineringsmuligheder. Det vil muliggøres gennem
dette forslag.

Den foreslåede bestemmelse indeholder ikke begrænsnin-
ger i forhold til, hvordan koordinationen kan tilrettelægges.
Der er derfor frihed til, at den enkelte graveaktør eller vej-
myndighed kan tilrettelægge koordinationen på den måde,
der er bedst for dem. Se dog det foreslåede stk. 4 og be-
mærkningerne hertil.

Koordineringen skal ske så tidligt som muligt, så formålet
med koordineringen ikke forspildes.

Direktivet pålægger endvidere netoperatører at udlevere
oplysninger om de arbejder, de vil søge om tilladelse til in-
denfor de næste 6 måneder, jf. direktivets art. 6. Denne for-
pligtelse implementeres i forslaget til stk. 2. Bestemmelsen
medfører, at graveaktører eller vejmyndigheder efter an-
modning har pligt til at oplyse hvilke grave- eller anlægsar-
bejder som der enten er udstedt tilladelse til, som afventer
tilladelse, eller som der inden for de næste 6 måneder for-
ventes indgives en første ansøgning om tilladelse til efter §
73. Bestemmelsen indeholder ikke regler om, hvordan den-
ne anmodning skal fremsættes.

Forslaget til stk. 3 indebærer, at graveaktører eller vej-
myndigheder, der ikke overholder koordinationsforpligtel-
sen i den foreslåede stk. 1, eller oplysningsforpligtelsen i
den foreslåede stk. 2, kan ifalde erstatningsansvar, hvis den
manglende koordination eller oplysninger har medført tab
eller meromkostninger for vejmyndigheden eller andre gra-
veaktører.

Bestemmelsen tager sigte på situationer, hvor det i forbin-
delse med en ansøgning om gravetilladelse efter forslagets §
73 bliver klart for enten vejmyndigheden eller den graveak-
tør der søger tilladelsen, at der var muligheder for samgrav-
ning eller anden koordination af gravearbejder, som kunne
have været realiseret, hvis andre graveaktører eller vejmyn-
digheden havde overholdt koordinationsforpligtelsen i stk. 1
eller oplysningsforpligtelsen i stk. 2, og at dette medfører et
økonomisk tab for vedkommende. Det skal understreges at
der alene kan blive tale om erstatning for dokumenterede
tab, og ikke kompensation for potentielle indtægter der ikke
længere kan realiseres.

Forslaget i stk. 4 bemyndiger transportministeren til at
fastsætte regler om hvilke oplysninger, der er omfattet af op-
lysningspligten i stk. 2. Det foreslås endvidere, at transport-
ministeren kan fastsætte regler om den oplysningspligt, der
fremgår af stk. 2, om koordinering og om offentliggørelse af
tilladelser efter stk. 1 mv. for at fremme gennemsigtighed og
koordination mellem aktørerne.

Det er hensigten, at transportministeren med hjemmel i
denne bestemmelse i bekendtgørelsesform kan gennemføre
regler fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at redu-
cere omkostninger ved etablering af højhastighedsnet til
elektronisk kommunikation, om hvilke oplysninger der er
omfattet af oplysningspligten i forslaget til stk. 2.

Det er endvidere forudsat i Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltnin-
ger for at reducere omkostninger ved etablering af højhastig-
hedsnet til elektronisk kommunikation, at flere graveaktører
i samme vejareal kan bidrage til at reducere den enkelte led-
ningsejers omkostninger og være til gavn for fremkomme-
ligheden. Samgravning ønskes derfor fremmet. En åbenhed i
form af offentliggørelse af tilladelser forventes at kunne
fremme samgravning, idet andre ledningsejere via det elek-
troniske system kan blive opmærksom på gravearbejdet og
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organisere deres eget gravearbejde, så der søges om tilladel-
se til at grave samtidig i samme vejareal. Det vurderes, at
sådanne samfundsmæssige hensyn kan veje tungere end
hensynet til ledningsejernes eventuelle ønske om at hemme-
ligholde gravearbejdet af konkurrencemæssige årsager.

Det foreslås videre i stk. 4 at indføre hjemmel til, at mini-
steren kan fastsætter regler om fordeling af udgifter til gra-
vearbejder og eventuelle erstatninger mv. i forbindelse med,
at flere ledningsejere har udnyttet samme opgravning af vej-
arealet. Denne bemyndigelse er indsat som led i implemen-
teringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at redu-
cere omkostninger ved etablering af højhastighedsnet til
elektronisk kommunikation, som giver myndighederne mu-
lighed for at indføre sådanne regler. Som udgangspunkt vur-
deres det, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for
regler, som pålægger vejmyndighederne at fordele udgifter-
ne ved samgravning m.v. Det bemærkes, at for ikke at skabe
unødige trafikale problemer skal gravearbejderne færdiggø-
res uanset eventuel uenighed mellem ledningsejerne, som
må løses efterfølgende.

Direktivet og dette lovforslag pålægger ikke vejmyndighe-
derne at imødekomme enhver ansøgning om gravetilladelse
og heller ikke enhver anmodning om koordinering af grave-
og ledningsarbejder. Det er dog på den anden side klart for-
udsat i direktivet, at ledninger skal kunne placeres i offent-
ligt ejede vejarealer. Vejmyndighederne forventes derfor at
være imødekommende over for graveaktørernes og led-
ningsejernes ønsker og koordineringsforslag.

Til § 75
Den foreslåede § 75 er ny. Bestemmelsen hænger sammen

med forslaget i § 74 om koordinering af gravearbejder og
oplysningspligt om planlagte gravearbejder.

Bestemmelsen indebærer, at når der søges om gravetilla-
delse efter forslagets § 73, stk. 1-4, skal det fremgå af an-
søgningen, hvilket resultat koordineringen efter forslagets §
74 har ført til, og om der er forslag til samgravningspartnere.
Hensigten er, at vejmyndigheden kan anvende disse oplys-
ninger til, når det er hensigtsmæssigt, at fastsætte vilkår om
samgravning efter den foreslåede bestemmelse i § 76, stk. 2,
nr. 5.

Til § 76
Den foreslåede § 76 er ny og fastslår, at vejmyndigheden

kan fastsætte saglige vilkår for en gravetilladelse efter for-
slagets § 73, stk. 1-4. Det har hidtil været almindeligt anta-
get i praksis, at der kan fastsættes saglige vilkår i forbindel-
se med skønsmæssige afgørelser. Dette præciseres nu i for-
slaget.

Den nærmere fastsættelse af vilkår skal ske ved en konk-
ret afvejning mellem hensynet til færdslen på vejen, hensy-
net til at beskytte vejen og vejmyndighedens investeringer,
hensynet til fremføring af infrastruktur, herunder ledningse-
jerens behov for at tilse og vedligeholde sine ledninger, og
hensynet til vejens øvrige naboer.

Når det drejer sig om gravearbejder i forbindelse med led-
ninger, vil vilkårene nævnt i Standardvilkårene for lednings-
arbejder i og over veje, Vejdirektoratet, december 2011, ofte
blive fastsat sammen med andre, konkret begrundede vilkår
af trafikal, teknisk, miljømæssig mv. betydning.

Det foreslåede stk. 2 indeholder en opregning af, hvilke
vilkår der bl.a. kan stilles til en tilladelse efter den foreslåe-
de § 73. Opregningen er ikke udtømmende.

Der kan efter det foreslåede stk. 2, nr. 5, bl.a. stilles vilkår
om at gravetilladelsens indehaver er pligtig til at tåle, at vej-
myndigheden meddeler andre graveaktører tilladelse til at
udnytte opgravningen i vejarealet inden for den fastsatte
tidsfrist. Vejmyndigheden kan i den forbindelse fastsætte
nye vilkår for det samlede arbejde, herunder om fordeling af
fællesomkostninger, f.eks. til afmærkning på og ved vejarea-
let i forbindelse med arbejderne. Vejmyndigheden kan end-
videre forlænge tidsfristen for gravearbejderne, hvis om-
stændigheder taler herfor. Ved samgravninger i en situation,
som nævnt i det foreslåede stk. 4, indtræder alle, der har ret
til at udnytte gravetilladelsen, i forpligtelsen til at erstatte
eventuelle tab for vejmyndigheden. Med bestemmelsen gi-
ves vejmyndigheden mulighed for at sikre så få begrænsnin-
ger i fremkommeligheden som muligt gennem en større ko-
ordination af vejarbejderne. Endvidere kan bestemmelsen
bidrage til at reducere ledningsejernes samlede omkostnin-
ger til gravearbejder m.m., hvilket er i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af
15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostnin-
ger ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kom-
munikation.

Efter det foreslåede stk. 2, nr. 6, kan der fastsættes vilkår
om bod for en gravetilladelse, der skal tjene som incitament
til, at der opstilles realistiske perioder for gravetilladelser og
for rettidig færdiggørelse. Transportministeren fastsætter
regler om, hvordan denne bod kan fastlægges, se nedenfor
bemærkningerne til det foreslåede stk. 5. Det er hensigten
med bestemmelsen, at der fastsættes vilkår om bod i tilfælde
af, at der indtræder forsinkelser med gravearbejdet, og for-
sinkelsen har en dokumenteret negativ effekt på den trafik-
ale afvikling. Fastlæggelsen af boden skal være saglig og
sagligt begrundet.

Forslaget i stk. 3 er nyt. Af forslaget fremgår det, at den
ansvarlige for, at tilladelse eller vilkår i forbindelse med til-
ladelsen ikke er overholdt, vil være forpligtet til at lovliggø-
re det ulovlige forhold efter forslagets § 135, og der kan bli-
ve tale om erstatning for den skade, der er forvoldt ved her-
ved.

Det foreslås i bestemmelsen, at hvis påbuddets krav og
vilkår efter bestemmelsen ikke efterkommes, kan vejmyn-
digheden lade arbejdet udføre for graveaktørens regning, el-
ler forlænge fristen for lovliggørelse. Bestemmelsen regule-
rer de tilfælde, hvor forsinkelsen allerede er indtrådt. Gra-
veaktøren har ikke afsluttet sit arbejde inden for fristen i til-
ladelsen og får det heller ikke afsluttet inden for en rimelig
frist fastsat i et påbud til vedkommende.
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Forslagets stk. 4 er nyt. Det foreslås, at vejmyndigheden
efter vedligeholdelsesarbejde på en offentlig vej i indtil to år
efter arbejdet kan betinge en gravetilladelse af, at graveaktø-
ren dækker et eventuelt tab, som påføres vejmyndigheden
som følge af gravearbejdet. Dette kræver dog, at vejmyndig-
heden senest 6 måneder før igangsættelse af vedligeholdel-
sesarbejdet har offentliggjort arbejdet, og efter anmodning
fra graveaktøren har afholdt et møde herom. Hvis graveak-
tøren ikke anmoder om et møde, indtræder 2 års beskyttel-
sen fra færdiggørelsen af vejvedligeholdelsen. Offentliggø-
relsen af vedligeholdelsesarbejdet sker med henblik på, at
graveaktøren kan anmode vejmyndigheden om et møde med
henblik på koordinering af arbejder i vejarealet.

Formålet er, at ledningsejeren og vejmyndigheden kan ko-
ordinere arbejder i og over vejen. Dermed får begge parter
mulighed for at tilpasse deres respektive planer, så der opnås
den bedst mulige løsning trafikalt og forsyningsmæssigt.

Hvis ledningsejere uanset denne koordinering alligevel
har ønske om at tilse sine ledninger eller at etablere nye led-
ninger i eller over vejen, og arbejdet ikke kan udføres uden
opgravning af den ny-istandsatte vej, kan vejmyndigheden
fastsætte som vilkår for en tilladelse, at ledningsejeren kom-
penserer for eventuelle tab for vejmyndigheden.

I stk. 5 er indsat en bemyndigelse for transportministeren
til at fastsætte regler om den bod, der kan fastsættes vilkår
om efter stk. 2, nr. 6. Det er hensigten, at reglerne udformes
på en sådan måde, at bodens størrelse fastsættes med ud-
gangspunkt i årsdøgntrafikken (dvs. det antal biler der kører
på vejen på et døgn gennemsnitligt over et år). Der kan fast-
sættes en ugentlig bod svarende til årsdøgntrafikken ganget
med 1 kr. Der betales bod pr. påbegyndt uge, hvor gravear-
bejdet er forsinket.

Som eksempel kan nævnes, at der på H. C. Andersens
Boulevard i København ved Langebro er en årsdøgntrafik på
56.700 køretøjer. Boden vil således på denne strækning,
som udgangspunkt skulle fastsættes til 56.700 kr. ugentligt.

Som et andet eksempel kan det nævnes, at der på vej nr.
106 Hillerød-Frederiksværk er en årsdøgntrafik på 13.400
køretøjer. Boden vil således på denne strækning som ud-
gangspunkt skulle fastsættes til 13.400 kr. ugentligt.

Det vurderes, at fastsættelse af boden ud fra årsdøgntrafik-
ken ganget med 1 kr. i de fleste tilfælde vil føre til en bods-
størrelse, der står i rimeligt forhold til den gene, som bili-
sterne påføres ved gravearbejdets forsinkelse. På stræknin-
ger med en lav årsdøgntrafik kan der ganges med en højere
faktor, f.eks. 10-20 kr., hvis dette er proportionalt med den
gene, som forsinkelsen medfører. Det kan i den forbindelse
nævnes, at den mindste årsdøgntrafik, der er målt i Køben-
havns Kommune er 400 køretøjer. Boden vil således på en
sådan strækning som udgangspunkt skulle fastsættes til
4.000-8.000 kr. ugentligt.

På strækninger, hvor der ikke foreligger opmålinger af
årsdøgntrafikken, kan boden fastsættes ud fra en konkret
vurdering. Der kan i den forbindelse lægges vægt på de ge-
ner, som forsinkelsen med gravearbejdet påfører billisterne
på vejen.

Uoverensstemmelser vedrørende vilkår om bod vil i lig-
hed med øvrige vilkår kunne afgøres efter tvistreglerne i for-
slagets § 133.

Til § 77
Bestemmelsen er en videreførelse af vejlovens § 106, stk.

1-2, og § 20. Den gældende vejlovs § 106, stk. 4, 1. pkt. vi-
dereføres ikke, da de situationer der var omtalt i den gæl-
dende bestemmelse allerede er omfattet af anvendelsesområ-
det i forslagets §§ 73 og 79.

Bestemmelsen omhandler det såkaldte ”gæsteprincip”.
Det følger af vejlovens § 106, stk. 1, at arbejder på ledninger
i eller over kommuneveje, herunder nødvendig flytning af
ledninger mv. i forbindelse med vejens regulering eller om-
lægning, bekostes af vedkommende ledningsejer, medmin-
dre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse
afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til
lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom
eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vand-
forsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

Udgangspunktet for tilstedeværelsen af ledninger i vejare-
al er, at ledningsejeren har fået tilladelse til vederlagsfrit at
placere sine ledninger mv. i eller over vejarealet. Til gen-
gæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgif-
terne til arbejder på sine ledninger i eller over vejarealet,
hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et ar-
bejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for ramme-
rne af de formål, som myndigheden kan varetage. En tilsva-
rende bestemmelse findes i § 70 i lov om private fællesveje
for så vidt angår ledninger i private fællesveje i byer og by-
mæssige områder.

Det i vejloven lovfæstede gæsteprincip er udtryk for en
anerkendelse af ledningsejerens behov for at kunne placere
sine ledninger i eller over vejarealet, da såvel vejen som led-
ningen skal føres til slutbrugeren, borgeren.

Den gældende vejlovs § 106, stk. 1 og 2, foreslås herefter
erstattet med forslagets § 77, stk. 1 og 2.

Efter den gældende vejlovs § 106, stk. 2, finder § 106, stk.
1, også anvendelse på statsveje. Forslagets § 77, stk. 1, fin-
der på den baggrund anvendelse på både statsveje og kom-
muneveje.

Af den gældende vejlovs § 106, stk. 1, fremgår, at ”arbej-
der på ledninger i eller over kommuneveje, herunder nød-
vendig flytning af ledninger mv. i forbindelse med vejens
regulering eller omlægning (…)”. I forslagets stk. 1 er for-
muleringen ændret, så det præciseres, at gæsteprincippet fin-
der anvendelse ved ethvert arbejde, som vejmyndigheden
udfører inden for rammerne af de formål, som myndigheden
kan varetage.

Forslagets § 77, stk. 2, viderefører den gældende vejlovs §
106, stk. 1, 2. led. Bestemmelsen medfører, at forslagets §
77 stk. 1, ikke finder anvendelse, hvis andet er særligt be-
stemt ved aftale, kendelse afsagt af en ekspropriationskom-
mission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved
ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truf-

66



fet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens
§§ 37 og 38, jf. § 40.

Forslaget til stk. 3 viderefører den gældende vejlovs § 20
om kommunale ledninger og fælleskommunale ledninger,
der er placeret i en kommunevej. Hvis der i forbindelse med
et statsvejsanlæg skal foretages arbejder på en kommunalt
eller fælleskommunalt ejet ledning placeret i en kommune-
vej, afholder statskassen udgifterne til dette ledningsarbejde.
Udgifter til senere arbejder på disse ledninger er omfattet af
forslagets § 77, stk. 1. Forslaget i stk. 3 omfatter ikke led-
ninger ejet af privatretlige selskaber, hvor en kommune er
medejer eller eneejer. Forslaget har i praksis tidligere haft et
større anvendelsesområde, da mange ledninger, f.eks. vand-
og gasledninger, var kommunal ejendom og blev drevet som
en del af den kommunale forvaltning. Størstedelen af disse
ledninger tilhører i dag privatretlige selskaber, hvor kommu-
nen er eneejer eller har en dominerende position i selskabet.

Om retstilstanden vedrørende afgrænsning af gæsteprin-
cippet kan i øvrigt nævnes, at der tidligere har hersket en vis
usikkerhed om, hvilke typer ledninger gæsteprincippet om-
fattede.

Det er dog klart fastslået i bl.a. ekspropriationskendelse af
6. maj 2004 vedrørende Østamagerbanen, at ”hvor lednings-
ejeren ikke er identisk med vejbestyrelsen, må ledningseje-
ren selv afholde udgifterne i forbindelse med ledningsom-
lægningen som følge af nye vejanlæg. ”

Denne retsopfattelse ses ligeledes at være kommet til ud-
tryk i aftaler mellem ledningsejeren til vejbelysningsanlæg
og vejbestyrelser, hvor det i en række kommuner siden
1980’erne har været sædvanligt, at ledningsejeren har aftalt
sig ud af gæsteprincippet.

Det er således uden betydning, om ledningen alene tjener
et snævert privat formål, et forsyningshensyn eller om den
er en del af vejens udstyr, f.eks. ledning til vejbelysning el-
ler vejafvanding. Afgørende for anvendelsen af princippet
er, at ledningen ejes af en anden juridisk person end vejeje-
ren (vejmyndigheden), og at gæsteprincippet ikke er frave-
get ved aftale mv.

Højesteret har i en dom af 22. september 2009 (UfR
2009.2978H - M3-dommen) udtalt, at gæsteprincippet er be-
tegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i
tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at an-
bringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at led-
ningsejeren som ”gæst” skal bekoste ledningsarbejder, der
er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det
areal, hvor ledningen er anbragt. En erhverver af fast ejen-
dom indtræder som udgangspunkt i overdragerens rettighe-
der og forpligtelser vedrørende ejendommen. Dette gælder
uanset om erhververen er privat eller offentligt og uanset om
overdragelsen sker i fri handel eller ved ekspropriation. I
overensstemmelse hermed er udgangspunktet, at arealeje-
rens ret til at kræve ledningsarbejder betalt af ledningsejer
også gælder for senere erhververe af ejendommen. Højeste-
ret udtaler, at gæsteprincippet er udtrykt i vejlovens § 106.
Denne bestemmelse omfatter arbejder, der er iværksat af
vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som

myndigheden kan varetage. Højesteret har endvidere i den
nævnte dom udtalt, at vejlovens § 106 ikke indskrænker gæ-
steprincippet, og at vejmyndigheden derfor ikke er afskåret
fra at påberåbe sig princippet i tilfælde, hvor ledningen lig-
ger i et areal, der ikke var vejareal inden erhvervelsen.

Hvis en ejendom med en ledning, der ligger på gæsteprin-
cippets vilkår, erhverves i forbindelse med et vejprojekt, vil
ledningsejeren derfor skulle respektere, at vejmyndigheden
kan kræve ledningsarbejder udført for ledningsejerens reg-
ning, når det er nødvendigt til gennemførelse af et arbejde,
som ligger inden for rammerne af de formål, som myndighe-
den kan varetage.

Højesteret har i UfR 2006.1391H (Greve Centervej-dom-
men), der handlede om flytning af ledninger i forbindelse
med etablering af støjafskærmning, og i UfR 2010.570 H
(Toppevad Bro-dommen), der handlede om omlægning af
ledninger i forbindelse med udvidelse af rørunderføringen af
en å under en vejbro og etablering af en faunapassage, ud-
talt, at gæsteprincippet kunne gøres gældende over for led-
ningsejere i tilfælde, hvor vejmyndigheden iværksatte arbej-
der på vejarealet af hensyn til vejens forhold til omgivelser-
ne, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af støj og for-
urening eller for at afbøde vejens indgreb i naturtilstanden
og faunaen.

Ved projekter, der omfatter f.eks. baneanlæg og vejanlæg
(sammensatte anlægsprojekter), er det uden betydning for
ledningsejerens betalingspligt, hvilken del af projektet, der
har medført, at der må foretages arbejder på ledningen. Vejl-
ovens § 106 kan desuden påberåbes af anlægsmyndigheden
(og således ikke alene vejmyndigheden), såfremt det ved lov
er forudsat, at projektet udføres af denne anlægsmyndighed.
Dette kom til udtryk i UfR 2007.3009H (Flintholm-dom-
men). Dommen omhandlede betaling af udgiften til arbejde,
der blev udført for at beskytte en række ledninger som følge
af et anlægsarbejde vedrørende en ny station. Anlæggelsen
af stationen blev af Højesteret karakteriseret som et sam-
mensat anlægsprojekt, idet projektet omfattede arbejder ve-
drørende både vej og bane. På den baggrund, og idet an-
lægsloven forudsatte, at Banestyrelsen skulle forestå gen-
nemførelsen af projektet, fandt Højesteret, at Banestyrelsen
som anlægsmyndighed kunne påberåbe sig vejlovens § 106.
Højesteret fandt endvidere, »at vejlovens § 106 finder an-
vendelse på ledningsarbejder i veje udført i forbindelse med
et sådant sammensat anlægsprojekt, selv om projektet ikke
er begrundet i vejformål, og uanset hvilke dele af projektet
der har nødvendiggjort ledningsarbejderne«.

Østre Landsret har den 19. september 2013 afsagt dom i
en sag mellem Energinet.dk og Vejdirektoratet vedrørende
betaling for arbejder udført af hensyn til, at 3 jordlagte høj-
spændingskabler kunne forblive i et areal, der var blevet
eksproprieret til en motorvejsudvidelse. Ved elkablernes an-
læggelse i arealet blev der på ejendommen tinglyst en dekla-
ration. Spørgsmålet var for det første, om indgåelsen af de-
klarationen mellem daværende grundejer og ledningsejeren
indebar en fravigelse af gæsteprincippet. Østre Landsret ud-
talte bl.a. følgende om det spørgsmål: »Det fremgår ikke ud-
trykkeligt af deklarationen, om der er aftalt en fravigelse af
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gæsteprincippet. Det er ubestridt mellem parterne, at der i
overensstemmelse med deklarationens ordlyd ikke er betalt
kontant erstatning til Gentofte Kommune i anledningen af
ledningernes placering på ejendommen. […] Deklarationen
indeholder bestemmelser, der giver ledningsejeren ret til “at
anbringe og opretholde” ledningerne, og det er nærmere re-
guleret, hvorledes grundejeren må disponere over grunden i
forskellige relationer, der kan være til fare eller ulempe for
ledningsejerens interesser. Der er herved ikke taget stilling
til, hvem der skal bekoste ledningsarbejder, som følger af en
ændret arealanvendelse. Det kan på den baggrund ikke anses
for aftalt, at der er givet ledningsejeren en bedre retsstilling
end den, der følger af gæsteprincippet«. For det andet var
spørgsmålet i sagen, om arbejdet, der var udført af hensyn til
ledningernes fortsatte forbliven i arealet, var et "arbejde på
ledninger". Om dette spørgsmål udtalte Østre Landsret føl-
gende: »[Det blev] mellem Energinet.dk og Vejdirektoratet
aftalt, at en flytning af ledningerne kunne undgås ved en løs-
ning, der indebar, at der blev etableret en spunsvæg på beg-
ge sider af ledningerne, og der mellem spunsvæggene støb-
tes et betondæk. Vejdirektoratet har hermed medvirket til en
løsning, der i økonomisk og teknisk henseende tilgodeså
Energinet.dk’s interesser. Af vejlovens § 106, stk. 1, frem-
går, at ledningsejeren skal bekoste “arbejder på ledninger”,
herunder flytninger af ledninger. Dette indebærer en pligt
for ledningsejeren til at bekoste andre tekniske løsninger end
fjernelse eller omlægning af ledninger, når disse løsninger er
alternativer til en flytning eller omlægning. Der er ikke
grundlag for at forstå bestemmelsen således, at det udførte
arbejde, der er betegnet som en aflastningskonstruktion, ik-
ke er “arbejder på ledninger”«. Sagen er anket til Højesteret,
der endnu ikke har afsagt dom.

Til § 78
Forslagets § 78 viderefører, med de ændringer, der beskre-

vet nedenfor, den gældende vejlovs § 106, stk. 3, om arbej-
der i vejarealet med henblik på f.eks. at grave ned til lednin-
ger i vejen og om nødvendigt at frilægge ledningen eller re-
tablere vejarealet efter endt ledningsarbejde.

For at understrege, at det fortsat bør være en undtagelse, at
vejmyndigheden udfører vejarbejder i form af frilægning af
ledningen eller ledningsgraven eller retablerer vejarealet ef-
ter et ledningsarbejde, er bestemmelsen delt i to stykker,
hvor stk. 1 fastslår hovedreglen, at disse arbejder udføres af
ledningsejeren, uanset om arbejdet udføres i forbindelse
med et vejarbejde eller den almindelige vedligeholdelse af
eller tilsyn med ledningerne.

Forslaget i stk. 2 svarer til undtagelsesbestemmelsen i den
gældende vejlovs § 106, stk. 3, 2. pkt., hvorefter vejmyndig-
heden i særlige tilfælde kan kræve, at disse arbejder i vej-
arealet i forbindelse med ledningsarbejder udføres af vej-
myndigheden. Det gælder situationer, hvor der er behov for
at koordinere ledningsarbejdet med andre vejarbejder, hvor
ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse
med en tilladelse efter forslagets § 73, stk. 1-4.

Ordlyden af den gældende vejlovs § 106, stk. 3, 2. pkt. er
ikke videreført. Der er i stedet indsat en ny betingelse i stk.

2, nr. 3, hvorefter vejmyndigheden kan kræve selv at udføre
vejarbejder, som kræver en særlig faglig ekspertise.

I stk. 3 foreslås som noget nyt, at Vejdirektoratet i særlige
tilfælde kan udføre de påbudte ledningsarbejder for led-
ningsejerens regning, hvis ledningsejeren ikke udfører de
krævede ledningsarbejder og dermed forsinker vejmyndig-
hedens arbejde. Vejdirektoratet vil i givet fald være forplig-
tet til at lade arbejderne på ledningerne udføre ved en anden
entreprenør med faglig indsigt i det pågældende ledningsar-
bejde. Bestemmelsen er kun tænkt anvendt rent undtagelses-
vist og skal således først og fremmest motivere til, at der
fastsættes realistiske frister for udførelse af ledningsarbej-
der, og at disse arbejder udføres af ledningsejeren som for-
udsat. I de tilfælde hvor denne bestemmelse undtagelsesvist
anvendes, kan Vejdirektoratet opkræve et administrationstil-
læg efter reglerne i forslagets § 30.

Særlige tilfælde kunne f.eks. foreligge, hvis en forsinkelse
af færdiggørelsen af ledningsarbejder medfører store fordy-
relser for vejmyndigheden i form af erstatninger/kompensa-
tion til andre entreprenører, der bliver forsinket i udførelsen
af deres arbejdsopgave. Særlige tilfælde ville også kunne
foreligge ved forsinkelser på veje, der har en vigtig funktion
for fremkommeligheden inden for et nærmere angivet områ-
de.

Regningen til ledningsejeren og dermed grundlaget, hvor-
af der kan beregnes administrationstillæg, som beskrevet i
forslagets § 30, kan kun vedrøre udførelsen af det lednings-
arbejde, der ikke er udført på beslutningstidspunktet, samt
udgifter til retablering af vejen, hvis dette arbejde skal udfø-
res ved vejmyndighedens foranstaltning, jf. § 77.

Til § 79
Den foreslåede bestemmelse er ny.
Det fremgår af pkt. 55 i cirkulære nr. 132 af 6. december

1985 om lov om offentlige veje, at vejmyndigheden så tid-
ligt som muligt bør orientere vedkommende ledningsejer om
påtænkte vejarbejder, der kan forventes at nødvendiggøre
midlertidig eller permanent flytning af ledninger, samt opta-
ge forhandling med vedkommende ledningsejer om de på-
gældende vejarbejder, således at der i videst muligt omfang
kan tages hensyn til ledningsejerens interesser.

For at understrege, at såvel veje som ledninger i eller over
veje er vigtige infrastrukturanlæg med betydelige samfunds-
mæssige funktioner, foreslås det i stk. 1 udtrykkeligt lovfæ-
stet, at vejmyndigheden skal vise hensyn til ledningerne.

Endvidere foreslås i stk. 2, at vejmyndigheden så tidligt
som muligt skal drøfte et planlagt arbejde med ledningseje-
ren med henblik på, at arbejdet tilrettelægges på den mest
hensigtsmæssige måde for både vejmyndigheden og led-
ningsejeren. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at led-
ningsejeren får mulighed for at fremsætte forslag til ændring
af vejmyndighedens planlagte arbejde, når dette medfører, at
ledningsejeren skal afholde udgifter til arbejder på eller af
hensyn til ledningen. Ledningsejeren skal således inddrages
med henblik på at undersøge, hvordan vejmyndighedens ar-
bejder efter forslagets § 77, stk. 1, kan tilrettelægges på den
samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.
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Det er ligesom med pkt. 55 i cirkulære nr. 132 af 6. de-
cember 1985 om lov om offentlige veje ikke hensigten med
stk. 1 og stk. 2 at forpligte vejmyndigheden til at betale for
fordyrende ændringer i det påtænkte vejarbejde af hensyn til
beskyttelse af ledninger, der er omfattet af gæsteprincippet.

I forslagets stk. 3 foreslås som noget nyt, at vejmyndighe-
den kan gennemføre det planlagte arbejde, hvis der ikke kan
opnås enighed med ledningsejeren om, hvordan vejmyndig-
hedens arbejde kan tilrettelægges under hensyntagen til led-
ningsejeren. Som en konsekvens heraf foreslås det, at det
fremgår direkte af loven, at vejmyndigheden kan kræve, at
ledningsejeren udfører de ledningsarbejder, som er nødven-
dige for gennemførelse af vejmyndighedens planlagte arbej-
der.

Bestemmelsen skal sikre, at vejmyndighedens arbejder
kan gennemføres inden for de fastlagte tidsrammer. Samti-
dig skal bestemmelsen administreres med respekt for pligten
for vejmyndigheden til at vise hensyn til ledningsejerne og
forhandle med henblik på at finde frem til brugbare løsnin-
ger, der i videst muligt omfang respekterer de forskellige
forsyningsbehov.

I stk. 4 foreslås som noget nyt, at Vejdirektoratet i særlige
tilfælde kan udføre de påbudte ledningsarbejder for led-
ningsejerens regning, hvis ledningsejeren ikke udfører de
krævede ledningsarbejder og dermed forsinker vejmyndig-
hedens arbejde. Vejdirektoratet vil i givet fald være forplig-
tet til at lade arbejderne på ledningerne udføre ved en anden
entreprenør med faglig indsigt i det pågældende ledningsar-
bejde. Bestemmelsen er kun tænkt anvendt rent undtagelses-
vist og skal således først og fremmest motivere til, at der
fastsættes realistiske frister for udførelse af ledningsarbej-
der, og at disse arbejder udføres af ledningsejeren som for-
udsat. I de tilfælde hvor denne bestemmelse undtagelsesvist
anvendes, kan Vejdirektoratet opkræve et administrationstil-
læg efter reglerne i forslagets § 30.

Særlige tilfælde kunne f.eks. foreligge, hvis en forsinkelse
af færdiggørelsen af ledningsarbejder medfører store fordy-
relser for vejmyndigheden i form af erstatninger/kompensa-
tion til andre entreprenører, der bliver forsinket i udførelsen
af deres arbejdsopgave. Særlige tilfælde ville også kunne
foreligge ved forsinkelser på veje, der har en vigtig funktion
for fremkommeligheden inden for et nærmere angivet områ-
de.

Regningen til ledningsejeren og dermed grundlaget, hvor-
af der kan beregnes administrationstillæg, som beskrevet i
forslagets § 30, kan kun vedrøre udførelsen af det lednings-
arbejde, der ikke er udført på beslutningstidspunktet, samt
udgifter til retablering af vejen, hvis dette arbejde skal udfø-
res ved vejmyndighedens foranstaltning, jf. § 76.

I forslagets stk. 5 foreslås, at spørgsmålet om betalingen
for arbejder på eller af hensyn til ledningerne kan indbringes
som en tvist enten for transportministeren eller i tilfælde af
arbejder på en statsvej for de i lov om fremgangsmåden ved
ekspropriationer vedrørende fast ejendom nævnte ekspro-
priationskommissioner og taksationskommissioner. Hermed

sikres blandt andet, at parterne kan få prøvet omfanget af
betalingsforpligtelsen.

Til § 80
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende §

102, stk. 1, om placering af genstande mv. på vejarealet.
Ved vejareal forstås i denne bestemmelse det areal, som er

taget i brug som vejareal for en offentlig vej eller offentlig
sti, hvad enten det er sket som kørebane, cykelsti, fortov, ra-
batarealer, skråningsarealer eller lignende.

Bestemmelsen er udtryk for en anerkendelse af vejmyn-
dighedens ejendomsret til vejarealet. Den skal først og frem-
mest sikre, at vejarealet kan anvendes til trafikale og andre
alment anerkendte formål.

Opremsningen af foranstaltninger, hvortil der kræves vej-
myndighedens tilladelse, er fortsat ikke udtømmende. Be-
grebet ”udlejning uden fører” er udtaget. Det er blevet vur-
deret, at det er de samme hensyn, der gør sig gældende uan-
set om køretøjerne lejes ud med eller uden fører. Bestem-
melsen vurderes også at omfatte udlejning af andre køretøjer
end biler, f.eks. cykler. Det skal understreges, at der ikke er
tale om et forbud imod at placere de i stk. 1 nævnte genstan-
de på vej, men alene at det altid kræver vejmyndighedens
tilladelse, før der sker anbringelse af genstande mv. på vej-
arealet.

Ved vurderingen af ansøgning om tilladelse efter denne
bestemmelse, eller efterfølgende lovliggørelse af forhold
omfattet heraf, skal vejmyndigheden lægge særligt vægt på
de forhold, der er omfattet af forslagets § 1. Vejmyndighe-
den kan lovligt vedtage regulativer om råden over vejarea-
let, for eksempel om udeservering, skiltning mv. Det er dog
forudsat, at vejmyndighederne administrerer bestemmelsen i
overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler.

Som et nyt stk. 2 foreslås det, at der indsættes udtrykkelig
hjemmel for vejmyndigheden til at opkræve betaling for rå-
den over vejarealet til andre formål end trafikale, f.eks. op-
sætning af reklameskilte på vejarealet. Bestemmelsen lovfæ-
ster administrativ praksis. Det er vejmyndigheden, der skøn-
ner, hvor meget der i det konkrete tilfælde skal opkræves
som betaling for råden over vejarealet. Vejmyndigheden
skal tilstræbe, at betalingen modsvarer vejmyndighedens di-
rekte og indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den
forretningsmæssige, ikke-trafikale råden over vejarealet. Et
vilkår om betaling kan også omfatte de former for råden,
som er omfattet af regler fastsat af vejmyndigheden, jf. stk.
2. Det bemærkes særligt i forhold til ledninger, der er place-
ret inden for vejarealet på gæsteprincippets vilkår, at be-
stemmelsen ikke giver vejmyndigheden hjemmel til at kræ-
ve betaling for placering af ledningsskabe og andet, der be-
tjener eller overvåger den pågældende ledning, idet disse
genstande i så fald vil være omfattet af gæsteprincippet på
lige fod med ledningen. Der henvises i øvrigt til gæsteprin-
cippet, herunder muligheden for at aftale sig til andre vilkår,
jf. bemærkningerne til § 77.

Som et nyt stk. 3 foreslås det, at transportministeren får
hjemmel til at bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte
nærmere regler om visse former for råden, som herefter ikke
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kræver tilladelse som nævnt i stk. 1, før foranstaltningen på-
begyndes. Vejmyndighedens regler kan kun omfatte de for-
mer for råden, som transportministeren forinden har fastlagt
ved bekendtgørelse. Det er et krav, at vejmyndigheden for-
handler med politiet om de nærmere regler og derefter of-
fentliggør dem.

Med denne bestemmelse får transportministeren mulighed
for i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse at lette
den kommunale administration på en række ukomplicerede
områder, der generelt er kendetegnet ved en række fælles-
træk. Det kan f.eks. dreje sig om vareudstillinger langs bu-
tiksfacaden, udeservering og placeringen af cykelstativer.

Til § 81
Den foreslåede bestemmelse giver vejmyndigheden hjem-

mel til at give påbud om fjernelse af ulovligt anbragte gen-
stande, herunder at dette kan ske på ejerens regning. Be-
stemmelsen viderefører den gældende vejlovs § 102, stk. 2.

Det er i stk. 1 tydeliggjort, at vejmyndigheden kan udstede
påbud om fjernelse af genstande mv., som er placeret uden
tilladelse på vejarealet. Det er også tydeliggjort, at vejmyn-
digheden skal tage konkret stilling til, hvorvidt et ulovligt
forhold efter forslagets § 80 kan lovliggøres. Det vil sige, at
dette skal ske enten ved at meddele en tilladelse eller afgive
et påbud om, at genstanden skal fjernes. Før der udstedes
påbud til den, der er ansvarlig for genstanden mv., påhviler
der således vejmyndigheden en pligt til at undersøge, om der
ville kunne meddeles tilladelse efter § 80. Der er her tale om
en videreførelse af gældende ret, jf. princippet i den gælden-
de vejlovs § 114, stk. 1.

Bestemmelsens stk. 2 er en videreførelse af den gældende
vejlovs § 102, stk. 2, 1. pkt.

Det følger af bestemmelsen, at vejmyndigheden kan fjerne
genstande mv. for den ansvarliges regning, hvis et påbud ik-
ke efterkommes.

Stk. 3 er en videreførelse af den gældende vejlovs § 102,
stk. 2, 2. pkt. Bestemmelsen fastslår, at vejmyndigheden el-
ler politiet straks og uden forudgående påbud, kan fjerne
genstande mv. for den pågældendes regning, når genstande-
ne er til ulempe eller til fare for færdslen.

Til § 82
Den foreslåede bestemmelse erstatter den gældende vejl-

ovs § 102, stk. 4. Det principielt ufravigelige forbud imod at
tillede spildevand til offentlige veje og disses grøfter og led-
ninger videreføres ikke. I stedet fastslås det med bestemmel-
sen, at enhver form for tilledning af vand – spildevand,
overfladevand m.m. – til vejens areal, vejens vejafvanding
eller udstyr m.m. kun må ske med vejmyndighedens tilladel-
se. Vejmyndigheden skal i den forbindelse navnlig varetage
hensynet til afviklingen af trafikken på vejen og holde denne
op imod miljø- og sundhedsmæssige hensyn samt de særlige
forhold, som de klimamæssige ændringer indebærer.

Spildevand skal forstås i overensstemmelse med Miljømi-
nisteriets definition. Det vil sige vand, der afledes fra bebo-
else, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede area-

ler, jf. § 4, stk. 1, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv.
efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, med senere æn-
dringer

Til § 83
Med lov nr. 552 af 2. juni 2014 om ændring af forskellige

lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelel-
ser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder
er der indført regler for, hvordan vejens naboer og andre
skal søge om tilladelse efter den gældende vejlovs § 102,
stk. 1, til at råde over en offentlig vejs areal. Loven træder i
kraft den 1. december 2014 og betyder overgang til obliga-
torisk digital selvbetjening inden for en række ministeriers
områder. For uddybende bemærkninger til den foreslåede
bestemmelse i § 83, henvises til L158 af 18. marts 2014,
hvor ovennævnte lov blev fremsat.

Vejloven har forud for vedtagelsen af ovennævnte lov ik-
ke indeholdt bindende regler om ansøgningsformen for tilla-
delse til at råde over en offentlig vejs areal. Der fandtes hel-
ler ikke bindende regler for, hvordan grundejere, lednings-
ejere eller deres repræsentanter skulle søge om tilladelse ef-
ter vejlovens § 101, stk. 1 eller 2, til at grave i eller foretage
opfyldninger på den offentlige vejs areal.

I de nævnte tilfælde gjaldt de almindelige forvaltningsret-
lige regler om, at vejbestyrelsen i ansøgningssager kan kræ-
ve, at ansøger bidrager til sagens oplysning med oplysnin-
ger, som ansøger er nærmest til at kunne levere.

Områderne er allerede delvist digitaliserede. Således kan
man i dag søge digitalt om en gravetilladelse gennem syste-
met Web-GT, som bruges af 84 kommuner og Vejdirektora-
tet. I 2012 blev der behandlet over 80.000 ansøgninger om
råden over vejareal i systemet.

Den nye, vedtagne bestemmelse betyder, at de nævnte an-
søgninger om særlig råden over vejareal pr. 1. december
2014 skal indgives digitalt til den pågældende vejmyndig-
hed ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning som
kommunen henholdsvis Vejdirektoratet stiller til rådighed.
Ansøgninger, der ikke indgives digitalt, vil som udgangs-
punkt blive afvist.

Foreligger der særlige forhold, er borgeren fritaget for
kravet om anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning
ved ansøgningen. Kommunalbestyrelsen henholdsvis Vejdi-
rektoratet kan endvidere i helt ekstraordinære tilfælde undla-
de at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital
selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurde-
ring er klare fordele ved at behandle ansøgningen på anden
vis end digitalt.

Til § 84
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af be-

stemmelserne § 103 a om valgplakater i den gældende vejl-
ov, indført ved lov nr. 379 af 2. maj 2011 om ændring af lov
om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Definitionen på en valgplakat findes i forslagets § 3, nr.
10.
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Bestemmelserne om ophængning af valgplakater adskiller
sig principielt fra vejlovens øvrige bestemmelser om råden
over vejarealet, i og med at ophængning af valgplakater i
overensstemmelse med reglerne i § 103 a ikke kræver vejbe-
styrelsens tilladelse.

Bestemmelserne videreføres i forslagets § 84, dog med en
præcisering i stk. 1 om ophængning af valgplakater over
motorveje og motortrafikveje, og stk. 4, nr. 2 og 3, om rund-
kørsler, midterøer og lignende, som skal administreres på
samme måde som midterrabatter.

Til § 85
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af be-

stemmelserne § 103 b om valgplakater i den gældende vejl-
ov, som er indført ved lov nr. 379 af 2. maj 2011 om æn-
dring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Til § 86
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 103, stk. 1. Bestemmelsen vedrører si-
tuationer, hvor faste genstande rager ud over vejarealet. I så-
danne situationer kan de forlanges fjernet, hvis der ikke er
givet eller kan gives tilladelse hertil. Der er dog i stk. 2 op-
remset en række tilfælde, hvortil der ikke kræves tilladelse.

Bestemmelsen skal først og fremmest sikre, at vejens na-
boer ikke foretager handlinger, der hindrer, at vejarealet i
hele sin udlægsbredde kan anvendes til trafikale formål.

Lov om private fællesveje indeholder i § 60 en tilsvarende
bestemmelse for private fællesveje i byer og bymæssige om-
råder.

Inden der gives tilladelser efter denne bestemmelse, skal
vejmyndigheden forhandle med politiet, jf. forslagets § 89.

Til § 87
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 103, stk. 2.
Bestemmelsens stk. 1 indeholder hjemmel for vejmyndig-

heden til at kræve træer og anden beplantning på, over og i
vejarealet fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, når ve-
jens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nød-
vendigt. Bestemmelsen anvendes bl.a. til at sikre det fornød-
ne fritrumsprofil på vejarealet, for eksempel når beplantning
fra en naboejendom rækker ind over skel til vejens areal.

Efter fast fortolkningspraksis gælder bestemmelsen for be-
plantning, der står på naboejendommen eller i vejarealet,
hvor den udgør et hegn, hæk eller beplantningsbælte, som
adskiller naboejendommen og vejarealet. Bestemmelsen
stod oprindelig i færdselsloven.

Når vejmyndigheden udfører beskæringsarbejderne, sker
dette for grundejerens regning, men udgangspunktet bør væ-
re, at vejmyndigheden i sit påbud til grundejeren giver den-
ne en rimelig frist til selv at udføre de påbudte arbejder på
beplantningen.

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med forslagets §
80, hvorefter træer og anden beplantning kun må plantes i

vejarealet med vejmyndighedens tilladelse, som det er til-
fældet for råden over vejarealet generelt.

Stk. 1 indeholder også hjemmel for vejmyndigheden til at
kræve træer og anden beplantning ved vejarealet, dvs. på na-
boejendomme, fjernet, nedskåret, opstammet eller studset,
når hensynet til vejens vedligeholdelse eller til færdslen i
øvrigt gør det nødvendigt.

Det forudsættes, at vejmyndigheden ved administrationen
af denne bestemmelse er opmærksom på, at der skal være
proportionalitet mellem det indgreb i beplantningen ved vej-
arealet der kræves, i forhold til det formål, som indgrebet
skal imødekomme.

Bestemmelsen kan ikke anvendes for beplantning uden for
vejareal til at skabe oversigt, i situationer hvor der ikke er
eksproprieret eller fastsat vejbyggelinjer hertil.

For private fællesveje findes tilsvarende hjemmel i § 61 i
lov om private fællesveje.

Det fremgår af stk. 2, at efterkommes et krav efter stk. 1
ikke efter den fastsatte frist, kan vejmyndigheden lade arbej-
det udføre for ejerens regning.

Som nyt stk. 3 foreslås, at der indføres en hjemmel for
vejmyndigheden til at kunne pålægge ejeren af en tilgræn-
sende ejendom at beskære, studse, opstamme eller fjerne be-
plantning ved, på, i eller over vejarealet langs med ejendom-
men, uanset om hegnet er et ”eget hegn” eller et ”fælles-
hegn” jf. definitionerne § 1 i lov om hegn (hegnsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 med senere æn-
dringer. Hvis grundejeren vil gøre gældende, at vejmyndig-
heden skal afholde udgifterne til det pålagte arbejde, fordi
hegnet er et fælleshegn, må dette spørgsmål i tilfælde af ue-
nighed mellem grundejeren og vejmyndigheden afgøres ved
et hegnssyn.

Vejlovens § 103, stk. 2, gælder kun egne hegn, herunder
egne hegn der med tiden står på vejens areal. For disse hegn
gælder, at vejbestyrelsen kan pålægge ejeren af naboejen-
dommen at beskære, studse eller fjerne beplantning på, i el-
ler over vejarealet, når de nævnte betingelser foreligger.

For fælleshegn gælder, at vejbestyrelsen som ejer af vej-
arealet skal holde sin del af hegnet, jf. hegnslovens bestem-
melser.

For så vidt angår private fællesveje begrænser hegnslo-
vens bestemmelser ikke vejmyndighedens kompetence efter
privatvejslovens §§ 15 og 16 og § 61 at kræve, at de vedli-
geholdelsespligtige grundejere fjerner, nedskærer, opstam-
mer eller studser beplantning på, i eller over den ibrugtagne
del af en privat fællesvej, når det er nødvendigt af hensyn til
vejens vedligeholdelse eller færdslen på vejen. Hegnslovens
bestemmelser kan få betydning for det indbyrdes forhold
mellem grundejerne, men det er ikke et forhold, som vej-
myndigheden for en privat fællesvej skal søge afklaret, in-
den den træffer sin afgørelse.

Da det anses for uhensigtsmæssigt, at en uenighed mellem
grundejeren og vejmyndigheden om status for et hegn mel-
lem en ejendom og en offentlig vej kan få som konsekvens,
at færdslen på vejen generes af beplantningen, og der der-
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med kan opstå trafikfarlige situationer på vejen, stilles for-
slaget til det nye stk. 3.

Til § 88
Den foreslåede bestemmelse vedrører etablering af tan-

kanlæg ved offentlig vej. Bestemmelsen er en videreførelse
af den gældende vejlovs § 104 med den ændring, at det nu i
forslagets stk. 6 er præciseret, at reglerne også gælder for
andre former for faste anlæg, der leverer fremdrivningsmid-
ler til køretøjer. Bestemmelsen omfatter ikke p-pladser eller
lignende, hvor der i forbindelse parkeringen er adgang til
opladning af el-biler eller lignende.

Det er efter forslagets stk. 1 overladt til vejmyndighedens
skøn, hvorvidt der skal gives tilladelse til oprettelse af tan-
kanlæg eller til udvidelse af sådanne. Tilladelse vil herefter
kunne meddeles eller nægtes meddelt efter udøvelsen af et
sagligt skøn. I dette skøn kan indgå såvel generelle som
konkrete færdselsmæssige, vejtekniske og miljømæssige
overvejelser og hensyn, herunder også en vurdering af den
risiko, der færdselsmæssigt kan være forbundet med en
etablering af tankanlæg på en given vejstrækning. Der tæn-
kes her på, at køretøjerne bevæger sig med nedsat fart i for-
bindelse med ind- og udkørsel fra tankanlægget.

I skønnet kan også indgå overvejelser, om der ud fra hen-
synet til trafikanterne kan antages at være behov for yderli-
gere tankanlæg, hvilket, alt efter forholdene på stedet, kan
begrunde såvel tilladelse som afslag.

Tilladelse kræves efter bestemmelsen også til udvidelse af
tankanlæg. Hvorvidt der foreligger en udvidelse af tankan-
læg, som kræver tilladelse, afgøres på grundlag af en vurde-
ring af de konkrete forhold. I almindelighed må det antages,
at en udvidelse foreligger, når anlæggets kapacitet forøges.

Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår for tilladelsen til at
etablere tankanlæg ved offentlig vej. Der kan for eksempel
stilles vilkår om godkendelse af etablering og ændring af
særligt udstyr - såsom lysinstallationer, reklameskilte og lig-
nende - og om at sådant udstyr skal fjernes eller ændres,
hvis færdselsmæssige eller vejtekniske hensyn gør det på-
krævet. Vilkårene skal, i lighed med hvad der vil gælde for
andre afgørelser efter loven, begrundes i saglige hensyn.

Ved godkendelse af særligt udstyr bør vejmyndigheden
påse, at udstyret ikke anbringes på en sådan måde, at det kan
virke vildledende eller være til særlig ulempe for færdslen,
og at skiltning afviger fra den almindelige vejafmærkning,
jf. færdselslovens § 99.

I forbindelse med tilladelsen bør vejmyndigheden bestem-
me, hvorvidt og i hvilket omfang der kan etableres tilbehørs-
faciliteter som for eksempel servicevirksomhed, smørehal,
vaskehal, kontor, opholdsrum, bolig for tankpersonale eller
andre, værksted og reparationsvirksomhed, parkeringsareal
ud over det til anlæggets drift fornødne, kiosk, butik, cafete-
ria eller anden beværtning.

Efter forslagets til stk. 1 er vejmyndigheden berettiget til,
hvor forholdene taler for det, at tidsbegrænse tilladelsen til
et tankanlæg. Om tilladelsen i det enkelte tilfælde bør tids-
begrænses må afgøres ud fra en konkret vurdering.

Tilladelse til tankanlæg bortfalder, hvis indehaveren af til-
ladelsen opgiver sin virksomhed.

Også tilladelse, der er meddelt efter tidligere lovgivning,
bortfalder ved indehaverens opgivelse af virksomheden.

Tilladelsen bortfalder også, hvis tankanlæg ikke er taget i
brug inden 2 år efter tilladelsens meddelelse, jf. forslaget til
stk. 1, 3. pkt.

Normalt vil et tankanlæg kunne være taget i brug i løbet af
2 år, hvis der af indehaveren er udfoldet normale bestræbel-
ser for at oprette anlægget. Foreligger der særlige, undskyl-
delige omstændigheder, eksempelvis vanskeligheder med at
få fornøden byggetilladelse, som bevirker, at fristen ikke vil
kunne overholdes, bør fornøden forlængelse af 2-årsfristen
gives af vejmyndigheden.

I forslaget til stk. 1, sidste pkt., er det fastsat, at overdra-
gelse af tankanlæg ikke må ske uden vejmyndighedens god-
kendelse.

Hvor tilladelsen til tankanlægget er givet til et benzinsel-
skab som indehaver, kan overdragelse af tilladelse således
ikke finde sted uden vejmyndighedens godkendelse. Be-
stemmelsen er derimod ikke til hinder for, at selskabet bort-
lejer eller bortforpagter anlægget uden vejmyndighedens
godkendelse, medmindre det er fastsat som vilkår i tilladel-
sen, at bortleje og bortforpagtning af anlægget skal godken-
des. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for, at et nyt ben-
zinselskab indtræder i den eksisterende aftale i tilfælde af
fusionering eller opkøb, medmindre andet er bestemt.

Hvor indehaveren af tilladelsen ikke er et benzinselskab,
vil indehaveren i almindelighed indgå overenskomst med et
benzinselskab om forhandling af dettes produkter. Hvis ikke
andet er fastsat som vilkår i tilladelsen, vil der ikke være no-
get til hinder for, at indehaveren - hvis indehaveren eller sel-
skabet opsiger overenskomsten - uden vejmyndighedens
godkendelse optager forhandling af et andet selskabs pro-
dukter, ligesom indehaveren - hvis ikke andet er fastsat i til-
ladelsen - uden vejmyndighedens godkendelse kan bortleje
eller forpagte anlægget til tredjemand.

I forbindelse med tilladelse til oprettelse af tankanlæg må
der også af vejmyndigheden træffes bestemmelse om anlæg
af nye eller benyttelse af bestående adgange til anlægget og
eventuelle tilbehørsfaciliteter efter reglerne i forslagets kapi-
tel 6.

Efter forslaget til stk. 2 skal der tillige indhentes tilladelse
fra Vejdirektoratet til oprettelse eller udvidelse af tankanlæg
ved kommunevej i mindre afstand end 100 m - i bymæssig
bebyggelse 50 m - fra statsvejen. Bestemmelsen finder an-
vendelse, når anlægget eller en del af dette ønskes etableret
inden for de angivne afstande. Formålet med bestemmelsen
er at give Vejdirektoratet mulighed for at forholde sig til
etablering af anlæg, der kan indeholde faremomenter for
færdslen eller påvirke trafikafviklingen på statsvejen.

Efter forslaget til stk. 3 kan vejmyndigheden - når det
skønnes nødvendigt af vejtekniske eller færdselsmæssige
grunde - som betingelse for sin tilladelse til tankanlæg stille
krav med hensyn til anlæggets nærmere placering, udform-
ning, indretning og anvendelse. Udgifterne ved kravenes
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gennemførelse kan kræves afholdt af tankanlæggets indeha-
ver.

Forslagets stk. 4 angiver, at vejmyndigheden kan gøre sin
tilladelse til tankanlæg betinget af, at indehaveren af anlæg-
get helt eller delvis afholder udgifterne ved foranstaltninger,
som vejmyndigheden finder det nødvendigt at foretage på
den offentlige vej, eksempelvis anlæg af decelerationsbane.

Inden der gives tilladelser efter denne bestemmelse skal
vejmyndigheden forhandle med politiet, jf. forslagets § 89.

Forslagets stk. 5 er nyt. Det præciseres her, at de samme
trafiksikkerhedsmæssige hensyn skal varetages ved installa-
tioner langs vejene med andre former for fremføringsmidler
til køretøjer. Vejmyndigheden skal således godkende etable-
ringen af f.eks. elladestationer og batteriskiftestationer med
henblik på at kunne varetage de trafiksikkerhedsmæssige in-
teresser.

Stk. 6 viderefører den gældende vejlovs § 104, stk. 4, og
giver transportministeren mulighed for at fastsætte regler
om etablering og drift af tankanlæg ved offentlig vej. Denne
bemyndigelse er i dag udmøntet i pkt. 54 i Ministeriet for
offentlige arbejders, nu Transportministeriets, cirkulære nr.
132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje.

Til § 89
Den foreslåede bestemmelse erstatter den gældende vejl-

ovs § 105, der angiver, at vejmyndigheden skal forhandle
med politiet, inden der gives tilladelse efter §§ 73, 80, 82,
86 og 88. Formålet er først og fremmest at sikre trafiksik-
kerheden og trafikafviklingen.

Forslagets § 89 viderefører den gældende vejlovs § 105,
dog med den undtagelse, at der ikke længere skal forhandles
med politiet, inden vejmyndigheden varsler og senere med-
deler påbud om beplantning på, i og ved vejarealet. I almin-
delighed vurderes de trafiksikkerheds- og trafikafviklings-
mæssige spørgsmål i forbindelse med beplantning på, i og
over vejarealet ikke at være af en så alvorlig karakter, at det
er nødvendigt i alle tilfælde at forhandle med politiet forin-
den. Ændringen er ikke til hinder for, at vejmyndigheden og
politiet drøfter eventuelle problemer med beplantning på, i
og over vejarealet.

Til § 90
Den foreslåede bestemmelses stk. 1 og 2 viderefører den

gældende vejlovs § 107 om parkeringsafgift på offentlige
veje.

Parkeringsrestriktioner på offentlige veje er reguleret i
færdselsloven, navnlig § 92, stk. 1, hvorefter vejmyndighe-
den for en offentlig vej med politiets samtykke kan træffe
nærmere bestemmelser om parkering, herunder en tidsmæs-
sig begrænsning af parkeringen.

Færdselsloven indeholder dog ikke bestemmelser om be-
taling for parkering på offentlige veje, herunder betaling for
at parkere i længere tid end den tilladte tidsbegrænsning.
Disse bestemmelser findes i den gældende vejlovs § 107.

Som det fremgår af forslagets § 96 og 97, kan kommunale
vejmyndigheder ekspropriere til vejanlæg, herunder udvidel-
se af bestående veje, når almenvellet kræver det.

Vejmyndigheden kan efter forslagets § 90, opkræve en be-
taling for benyttelse af særligt indrettede parkeringspladser
og -anlæg for motorkøretøjer på vejarealet. Indtægten fra en
sådan ordning skal benyttes til at dække udgifterne ved ind-
retningen og driften af parkeringspladsen, herunder udøvel-
sen af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.

Disse pladser og anlæg indrettes typisk i forbindelse med
større indkøbscentre, trafikknudepunkter, idrætsanlæg eller
seværdigheder mv. Formålet med disse parkeringsanlæg og
parkeringspladser er at sikre rimelige parkeringsfaciliteter
for trafikanterne med ærinde til den pågældende, særligt tra-
fikskabende lokalitet, og betalingen tjener således ikke pri-
mært et færdselsregulerende formål.

Efter stk. 2 kan vejmyndigheden – med politiets samtykke
– bestemme, at der skal opkræves en betaling med henblik
på at begrænse parkering på bestemte steder i kommunen,
typisk de bytætte og stærkt trafikerede områder. Betalingen
kan sættes i forhold til det tidsrum, hvor motorkøretøjerne
holder parkeret. Bestemmelsen tager ikke stilling til, hvor
stor en betaling der må opkræves, og er ikke til hinder for, at
der opkræves forskellige betalinger fra forskellige grupper
af køretøjer eller trafikanter ud fra saglige hensyn.

Sådanne parkeringsordninger vil kunne anvendes både
ved offentlige parkeringspladser og –anlæg og ved parke-
ring langs kantsten, som f.eks. parkeringszoner.

Forskellen mellem de to bestemmelser i stk. 1 og 2 går så-
ledes ikke primært på typen af parkeringsplads, men på for-
målet med betalingen.

Stk. 2 er den oftest anvendte hjemmel for betalingsparker-
ingsordninger på offentlige veje.

Kravet vedrørende parkeringsbetaling efter forslagets stk.
2 er, at betalingsordningen skal være trafikalt begrundet og
have et trafikadfærdsregulerende formål.

Forskellen på parkeringsordningen i forslagets stk. 1 og 2
er, at indtægterne fra de betalinger, som efter forslagets stk.
1 opkræves fra de særligt indrettede offentlige parkerings-
pladser- og anlæg, ikke må overstige vejmyndighedens ud-
gifter til anlæg, drift og tilsyn med disse særlige parkerings-
anlæg, mens der principielt ikke findes en øvre grænse for
størrelsen af de betalinger, der opkræves efter forslagets stk.
2, så længe ordningen er sagligt begrundet og har til formål
at regulere trafikafviklingen.

Forslagets stk. 3 er nyt. Det skønnes rimeligt og hensigts-
mæssigt, at vejmyndighedens beslutninger om betaling for
parkering efter stk. 3 skal offentliggøres.

Forslagets stk. 4 er nyt. Transportministeren får hermed en
hjemmel til at fastsætte nærmere regler for, hvordan vej-
myndighederne kan differentiere betaling for parkering efter
de hensyn, som vejmyndighederne kan varetage efter denne
lov. Vejmyndighederne kan efter denne bestemmelse, når
transportministeren har fastsat nærmere regler, f.eks. diffe-
rentiere betalingen efter køretøjets miljøbelastning, tilgodese
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delebil-ordninger mv. På samme måde kan der differentieres
alt efter tilknytning til området, f.eks. ved beboerlicenser.
Det er forudsat, at dette forslag vil gælde for ordningerne i
stk. 1 og 2. Bestemmelsen indeholder ikke begrænsninger i
forhold til hvilke teknologier der falder ind under anvendel-
sesområdet.

Forslagets stk. 5 er en videreførelse af vejlovens § 107,
stk. 3 om udstedelse af regler om dokumentation for betalt
parkering.

Til § 91
Med lov nr. 552 af 2. juni 2014 om ændring af forskellige

lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelel-
ser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder
er der indført regler for, hvordan vejens naboer og andre
skal søge om tilladelse efter den gældende vejlovs § 107,
stk. 2, om parkering. Loven træder i kraft den 1. december
2014 og betyder overgang til obligatorisk digital selvbetje-
ning inden for en række ministeriers områder.

Den nye, vedtagne bestemmelse betyder, at ansøgninger
om parkeringstilladelser pr. 1. december 2014 skal indgives
digitalt til den pågældende vejmyndighed. Ansøgninger, der
ikke indgives digitalt, vil som udgangspunkt blive afvist.

Det bemærkes dog, at beboer- og erhvervslicenser kun
kan søges, hvis kommunerne har truffet beslutning om par-
keringsrestriktioner. Hvis der i en kommune ikke er indført
nogen restriktioner, skal der ikke indgives ansøgning, lige-
som der ikke er brug for en digital selvbetjeningsløsning til
ansøgning om parkeringslicenser. Tilsvarende gør sig gæl-
dende, hvis en kommune alene har ganske få parkeringsre-
striktioner, og kommunen af den årsag ikke stiller en digital
selvbetjeningsløsning til rådighed.

Til § 92
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 108.
Efter denne bestemmelse kan vejmyndigheden kræve, at

bl.a. vejnavneskilte, autoriseret afmærkning og nødvendigt
tilbehør til disse skilte anbringes på en privat ejendom, også
selvom ejendommen ikke grænser direkte til vejarealet, men
er matrikulært adskilt fra dette ved en smal arealstribe ejet af
tredjemand. Bestemmelsen har først og fremmest betydning
ved veje med smalle vejudlæg, hvor afmærkningen kun van-
skeligt kan etableres inden for vejudlægget.

Stk. 3 og 4 foreskriver den procedure som skal følges, når
vejmyndighedernes dispositioner efter stk. 1 forvolder skade
eller ulempe.

I Stk. 5 er der indsat hjemmel til, at transportministeren
kan bestemme, at spørgsmålet i stedet behandles af de myn-
digheder, der er nævnt i forslagets §§ 105 og 106.

Til § 93
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende § 111 i vejloven med den ændring, der er beskre-
vet nedenfor.

Forslagets stk. 1 indeholder en hjemmel for vejmyndighe-
den til at bestemme, at der skal etableres hegn på ejendom-

mene langs med en offentlig vej, når det er nødvendigt af
vejtekniske eller trafiksikkerhedsmæssige grunde. Bestem-
melsen kan således anvendes til at sikre, at der ikke etable-
res varige eller midlertidige ulovlige adgange til en offentlig
vej.

I bestemmelsen foreslås endvidere, at grundejeren skal af-
holde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af hegnet.
Dette er en lovfæstelse af praksis.

Vejmyndigheden kan om nødvendigt bestemme, hvordan
hegnet skal etableres – højde, materiale, plantetype m.m.,
med henblik på at fremme det formål, der ligger til grund for
påbuddet om at etablere hegnet.

Stk. 2 er en videreførelse af den gældende § 111, stk. 3.
Når der fastsættes adgangsbestemmelser for en offentlig

vej efter forslagets § 51, skal vejmyndigheden som hovedre-
gel selv sørge for at sikre overholdelsen af adgangsbestem-
melserne, om nødvendigt ved at kræve hegn etableret eller
fastsætte konkrete bestemmelser om hegnets udformning.
Vejmyndigheden skal i denne situation afholde udgifterne til
hegnets etablering og vedligeholdelse.

Dog kan vejmyndigheden i forbindelse med, at der foreta-
ges matrikulære ændringer på en ejendom, som grænser til
offentlig vej, kræve, at der skal etableres og vedligeholdes
hegn for grundejerens regning enten i forbindelse med god-
kendelse af udstykningstilladelsen, byggetilladelsen eller
ved en tilladelse efter forslagets § 51, stk. 1.

Stk. 3 er en videreførelse af den gældende vejlovs § 111,
stk. 2. Vejmyndigheden kan således kræve, at reglerne om
vedligeholdelse i lov om private fællesveje skal anvendes på
visse, ikke-indhegnede færdselsarealer, der ligger på en
ejendom langs med en offentlig vej. Det er alene afgørende,
at det omhandlede areal anvendes til almindelig færdsel.

Til § 94
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 46, stk. 3. Ekspropriation til kommunale vejanlæg
sker således efter reglerne i denne lov.

I forslagets stk. 2, videreføres den gældende vejlovs § 46,
stk. 3, hvorefter transportministeren efter begæring fra en
vejmyndighed kan tillade, at ekspropriation til sådanne an-
læg sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1161 af 20. november 2008.

Til § 95
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 46, stk. 1 og 2. I bestemmelsen fastslås, at ekspropria-
tion til statslige vejanlæg sker efter reglerne i lov om frem-
gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Hvis ekspropriation til anlæg på statsvejene efter trans-
portministerens bestemmelse sker ved kommunal foranstalt-
ning, jf. det foreslåede stk. 2, finder reglerne i dette kapitel
anvendelse i deres helhed - herunder også bestemmelserne
om taksation og taksationsmyndigheder men med de lem-
pelser, der følger af, at kommunalbestyrelsen (ekspropriati-
onsmyndigheden) i disse tilfælde ikke er vejmyndigheden
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for vejen, men gennemfører ekspropriationen på vegne af
transportministeren (Vejdirektoratet).

Til § 96
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 43. Bestemmelsen indeholder den materielle ekspro-
priationshjemmel for vejområdet. Ekspropriation kan ske til
anlæg, udvidelse og ændringer af offentlige veje, jf. definiti-
onen i den foreslåede § 3. Der henvises til forslagets § 99
for så vidt angår de særlige formål, hvor der kan eksproprie-
res til offentlige veje og offentlige stier.

Betingelsen ”nødvendigt af hensyn til almenvellet” skal
forstås i overensstemmelse med den praksis, der er kommet
til udtryk vedrørende Grundlovens § 73. Udtrykket rummer
krav om, at ekspropriationen skal tjene almene samfunds-
hensyn, at der i forbindelse med ekspropriationsindgrebet
foretages en konkret afvejning af de almindelige samfunds-
mæssige hensyn over for de private interesser, som indgre-
bet berører, og at det konkrete ekspropriationsindgreb ikke
er mere vidtgående end nødvendigt for at opnå ekspropriati-
onsformålet. Bestemmelsen indeholder ikke et forbud imod,
at der eksproprieres til fordel for en privat virksomhed.

I forslagets stk. 1, 2. pkt., videreføres den gældende vejl-
ovs § 43, stk. 1, 2. pkt., om ekspropriation til privat veje og
stier.

Der kan eksproprieres til anlæg af private veje og stier,
herunder private fællesveje og private fællesstier, i det om-
fang, det er nødvendigt for at retablere vejadgangen til of-
fentlig vej, eventuelt ad privat fællesvej, når den hidtidige
vejadgang er blevet afbrudt ved ekspropriation eller i forbin-
delse med ombygning af den offentlige vej. Der kan endvi-
dere eksproprieres til private færdselsarealer, når beslutnin-
ger efter § 50, stk. 4, § 54, stk. 1, og § 56, stk. 1, om adgang
til offentlig vej eller adgangsbestemmelser for offentlige ve-
je medfører, at en ejendom mister sin hidtidige vejadgang.
Endelig kan der eksproprieres til private færdselsarealer, når
den hidtidige vejadgang afbrydes i forbindelse med nedlæg-
gelse af offentlige veje, jf. § 15 og bestemmelserne i kap.
11. Ekspropriationshjemmelen vil kun blive udnyttet i det
omfang, der ikke er muligt for vejmyndigheden at sikre den
berørte ejendom anden fornøden vejadgang.

Til § 97
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 43, stk. 2. Bestemmelsen opregner de anlæg eller for-
anstaltninger, der typisk eksproprieres til. En række af de
eksempler på anlæg og foranstaltninger, som er opregnet i
den gældende vejlovs § 43, stk. 2, er udtaget i opregningen
af eksempler. Eksemplerne i den gældende vejlov er trods
det store antal ikke udtømmende. For at undgå modsæt-
ningsslutninger fra den lange række eksempler i bestemmel-
sen foreslås denne opregning af eksempler udtaget. Der er
ikke tilsigtet en materiel ændring af, hvilke anlæg og foran-
staltninger der kan eksproprieres til, og eksemplerne i den
gældende vejlov og praksis i øvrigt vil derfor fortsat tjene
som fortolkningsbidrag til bestemmelsen.

Som eksempler på sådanne anlæg og foranstaltninger kan
nævnes parkeringspladser, vigepladser, rastepladser og ma-
terielpladser, oplagspladser, støjafskærmende foranstaltnin-
ger, afvanding af vejen, faunapassager, erstatningsbiotoper
og andre foranstaltninger til kompensation for vejenes ind-
greb i naturtilstanden, beplantninger, klimarelaterede afvær-
geforanstaltninger, til fremskaffelse af vejmaterialer og fyld
og til udlægning af fyld. Opregningen af eksempler tilsigter
ikke at være udtømmende. Der vil således efter omstændig-
hederne kunne eksproprieres til mere specielle formål, f.eks.
til toiletbygninger i forbindelse med rastepladserne.

Fortolkningen af hvilke anlæg og foranstaltninger, der ef-
ter bestemmelsen kan eksproprieres til, må afhænge af den
vejtekniske udvikling til enhver tid.

Bestemmelsen viderefører også muligheden for at ekspro-
priere til vejmaterialer og fyld.

Bestemmelsen giver endvidere hjemmel til ekspropriation
af bestående adgange.

Ved statsveje kan der endvidere eksproprieres til supple-
rende anlæg, hvis beliggenhed umiddelbart i forbindelse
med vejen har særlig betydning for trafikanterne. Der tæn-
kes her navnlig på tank- og serviceanlæg, cafeterier og mo-
teller, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 14.

Til § 98
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 43, stk. 3. Der kan således foruden ekspropriation
af arealerne ske ekspropriation af bygninger og andre anlæg
på arealerne samt af alle typer af rettigheder over arealerne,
f.eks. brugsrettigheder og servitutter.

Arealafgivelsen kan være varig eller midlertidig. I sidst-
nævnte tilfælde må erstatning ydes for afsavn af jorden og
for dennes eventuelle forringelse, f.eks. i form af erstatning
for strukturskader. Erstatning for midlertidigt beslaglagte
arealer fastsættes ved arealernes tilbagelevering.

Efter samme regler kan vejmyndigheden foretage midler-
tidig eller endelig arealerhvervelse til anbringelse af over-
skydende fyld eller anlæg af interimsvej.

Forslagets stk. 1 viderefører den gældende vejlovs § 43,
stk. 3. Efter bestemmelsens ordlyd er der således hjemmel
til at sikre et areal til brug for en offentlig vej ved at pålæg-
ge en ejendom en servitut om en særlig rådighed frem for at
ekspropriere til ejendom. Bestemmelsen skal dog læse i
sammenhæng med den gældende vejlovs § 89, jf. forslagets
§ 61, hvorefter vejmyndigheden skal sørge for at udskille si-
ne vejarealer i matriklen som offentlige vejarealer, medmin-
dre særlige forhold gør sig gældende.

Udgangspunktet i vejloven er således, at vejmyndigheden
er ejer af det areal, der administreres som en offentlig vej el-
ler del af en offentlig vej.

De få eksempler fra Transportministeriets praksis, hvor
dette udgangspunkt er fraveget, er kendetegnet ved, at vedli-
geholdelsen af arealet under vej- eller stianlægget har haft
en sådan særlig betydning for den oprindelige ejer eller har
en bredere betydning for det omkringliggende område, f.eks.
vejanlæg på et dige.
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Ekspropriationen må ikke foretages udover, hvad der er
nødvendigt til formålet. Det betyder, at inventar og tilbehør,
som ejeren ikke ønsker at afstå i forbindelse med den faste
ejendom, ikke kan eksproprieres. Det betyder også, at ejen-
domsafståelse ikke kan kræves, hvis mindre indgreb, som
f.eks. servitutpålæg er tilstrækkelige til at opnå ekspropriati-
onsformålet. Nødvendighedskravet er ikke til hinder for, at
myndigheden imødekommer ejerens ønske om fuldstændig
afståelse.

Til § 99
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 45 med de ændringer, der er beskrevet nedenfor.
Bestemmelsen giver vejmyndigheden hjemmel til, til enhver
tid mod behørig legitimation og uden retskendelse, at foreta-
ge opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder
på privat ejendom, hvis det er nødvendigt i anledning af an-
læg efter vejloven eller klimarelaterede afværgeforanstalt-
ninger. Dog skal der enten gives vedkommende ejer eller
bruger særskilt orientering i forvejen eller - hvis dette ikke
er muligt – offentliggøres på anden måde.

Der er i forslaget indsat en ny hjemmel i stk. 3 til, at der
kan foretages arkæologiske forundersøgelser. Der henvises
til de almindelige bemærkninger afsnit 2.8.

Forslagets stk. 2 og 4 foreskriver den varsling, der skal ske
af de berørte grundejere eller brugere, inden der iværksættes
forundersøgelser eller arkæologiske undersøgelser. Det fore-
slås således i stk. 2 og 4, at varslingen i forbindelse med for-
undersøgelser efter stk. 1 fortsat er mindst 14 dage, mens
varsling i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser
efter stk. 3 skal ske mindst 28 dage før gennemførelsen af
disse forundersøgelser. Arkæologiske forundersøgelser er
typisk mere indgribende for grundejerne end forberedende
undersøgelser efter stk. 1. Arkæologiske forundersøgelser er
endvidere ofte ikke så presserende at gennemføre. Det vur-
deres på den baggrund rimeligt med en længere varsling af
grundejerne eller brugerne ved arkæologiske forundersøgel-
ser.

Det er - som ved offentliggørelse efter lovforslaget i øv-
rigt - op til vedkommende kommunalbestyrelse at bestem-
me, hvordan offentliggørelsen skal ske. Offentliggørelsen
kan for eksempel ske på kommunens hjemmeside. Fremover
får den enkelte vejmyndighed ret til at bestemme den offent-
liggørelsesmåde, som skønnes bedst egnet til at sikre udbre-
delsen af de beslutninger m.m., der er tale om.

Eventuelle skader, der forvoldes ved disse forberedende
foranstaltninger, skal erstattes. I mangel af enighed mellem
grundejeren og kommunalbestyrelsen fastsættes erstatningen
af de i loven omhandlede taksationsmyndigheder. Dette
fremgår af stk. 5.

Med forslaget i stk. 6 indføres som en ny bestemmelse, at
spørgsmålet om erstatning i forbindelse med forundersøgel-
ser og arkæologiske undersøgelser vedrørende planlagte
statsveje og udvidelse eller forlægning af eksisterende stats-
veje, behandles af myndighederne nævnt i lov om frem-
gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Det betyder, at det er ekspropriationskommissionerne, der

tager stilling til spørgsmålet, og at der er klageadgang til de
statslige taksationskommissioner i lighed med, at det er dis-
se myndigheder, der tager stilling til ekspropriation vedrø-
rende statsvejene. Formålet med denne bestemmelse er først
og fremmest at bidrage til en større gennemsigtighed og for-
udsigelighed for parterne. Der er dog i bestemmelsen indsat
hjemmel til, at transportministeren kan bestemme, at spørgs-
målet i stedet behandles af de myndigheder, der er nævnt i
forslagets §§ 105 og 106.

Til § 100
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 47 om afholdelse af åstedsforretning. Åstedsforretnin-
gen afholdes inden vejmyndighedens ekspropriationsbeslut-
ning og udgør en del af beslutningsgrundlaget for vejmyn-
dighedens ekspropriationsbeslutning. Formålet med bestem-
melsen er endvidere at give de berørte grundejere mulighed
for at varetage deres interesser på et så tidligt tidspunkt som
muligt. Åstedsforretningens afholdelse forudsætter således
kun en principbeslutning fra vejmyndighedens side om at
søge de planlagte foranstaltninger gennemført ved ekspro-
priation.

Det er et hovedsynspunkt, at grundejerne får adgang til at
gøre sig bekendt med vejmyndighedens planer og det på-
tænkte ekspropriationsindgreb og til at fremkomme med de-
res bemærkninger og eventuelle ændringsforslag hertil, in-
den beslutningen om ekspropriation træffes.

Den gældende vejlovs § 47, stk. 2, indeholder nærmere
regler om det materiale, som vejmyndigheden skal fremlæg-
ge til brug for åstedsforretningen. Disse regler videreføres i
forslagets stk. 2 og 3.

I henhold til vejlovens § 47, stk. 3, skal vejmyndigheden
med mindst 4 ugers frist varsle tid og sted for åstedsforret-
ningen. Varslingen skal ske i stedlige blade efter kommunal-
bestyrelsens bestemmelse. Kommunalbestyrelsen skal end-
videre mindst 4 uger før åstedsforretningen fremlægge eks-
propriationsplanen til eftersyn på det stedlige kommunekon-
tor eller et andet tilgængeligt sted for beboerne. Denne be-
stemmelse videreføres i forslagets stk. 4 og 5, 1. pkt.

Den gældende vejlovs § 47, stk. 4, 2. pkt., pålægger vej-
myndigheden at indkalde ejere, brugere og andre, der skøn-
nes at have en retlig interesse i den påtænkte ekspropriation,
med et varsel på mindst 4 uger. Den skriftlige indkaldelse
skal indeholde oplysning om, hvor ekspropriationsplanen er
fremlagt og om indholdet af vejlovens § 48, stk. 3. Endvide-
re skal arealfortegnelsen for de respektive ejere vedlægges.
Denne bestemmelse videreføres i forslagets stk. 5.

I forslagets stk. 4 og 5 foreslås den i vejlovens 47, stk. 3,
foreskrevne offentliggørelsesmåde – i stedlige blade efter
vejbestyrelsens bestemmelse og fremlæggelse til eftersyn på
det stedlige kommunekontor eller andet for beboerne tilgæn-
geligt sted - ændret, således at vedkommende kommunalbe-
styrelse frit bestemmer, hvor og hvordan offentliggørelsen
skal ske. Fremover får den enkelte vejmyndighed ret til at
bestemme den offentliggørelsesmåde, som skønnes bedst
egnet til at sikre udbredelsen af de beslutninger m.m., der er
tale om.
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Offentliggørelsen kan for eksempel ske på kommunens
hjemmeside eller ved fremlæggelse til gennemsyn på det lo-
kale bibliotek, forsamlingshus eller lignende. Hermed brin-
ges bestemmelserne om offentliggørelse af ekspropriations-
planer på linje med bestemmelser for offentliggørelse af an-
dre påtænkte beslutninger vedrørende vejspørgsmål. Offent-
liggørelsen tjener som underretning for enhver der har en
retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Til § 101
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 48.
Mindst et medlem af den kommunalbestyrelse, der er vej-

myndighed, skal deltage i åstedsforretningen, og et medlem
af den pågældende kommunalbestyrelse skal lede forretnin-
gen, jf. forslagets stk. 1, der svarer til den nugældende § 48,
stk. 1.

Det vurderes fortsat at være vigtigt af retssikkerhedsmæs-
sige grunde, at et medlem af kommunalbestyrelsen er til
stede og leder forretningen vedrørende en så indgribende
foranstaltning som en ekspropriation.

I forslagets stk. 2 videreføres den gældende vejlovs § 48,
stk. 2, 1. og 2. pkt., hvorefter vejmyndigheden skal redegøre
for den planlagte ekspropriation og dennes omfang. Vej-
myndigheden skal i forhold til hver enkelt ejendom omfattet
af den planlagte ekspropriation redegøre for, hvordan ind-
grebet berører ejendommen, rettigheder, adgangsforhold
mv.

I forslagets stk. 3 videreføres den gældende vejlovs § 48,
stk. 2, 3. og 4. pkt. Vejmyndigheden kan fortsat fremsætte
forslag til erstatningens fastsættelse (forligstilbud) under
åstedsforretningen. Erstatningsforslaget kan også som i dag
accepteres af grundejerne under selve åstedsforretningen
blot med den forskel, at aftalen må indgås med det forbe-
hold, at ekspropriationen af vejmyndigheden besluttes frem-
met på det grundlag, der foreligger under åstedsforretnin-
gen, og at vejmyndigheden tiltræder erstatningsforslaget.

Forslagets stk. 4 erstatter fristbestemmelsen i den gælden-
de vejlovs § 48, stk. 3, hvorefter ejere, brugere og andre
med retlig interesse i ekspropriationen skal have en frist på 3
uger til at fremkomme med forslag til ændringer eller indsi-
gelser. Denne frist foreslås ændret til 4 uger. Dette sker med
henblik på at ensrette høringsfristerne i forslaget.

Til § 102
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 49 om vejmyndighedens ekspropriationsbeslutning.
Når 4 ugers fristen for afgivelse af bemærkninger til vej-
myndighedens forslag, der er fastsat i den foreslåede § 101,
stk. 4, er udløbet, træffer vejmyndigheden på grundlag af de
modtagne bemærkninger og ændringsforslag beslutning om
hvorvidt og, i bekræftende fald, hvordan ekspropriationen
og foranstaltningerne skal gennemføres. Under nærmere an-
givne betingelser kan ekspropriationsbeslutningen dog und-
tagelsesvis træffes inden udløbet af fristen, jf. forslagets stk.
2.

Hvis vejmyndigheden beslutter at foretage væsentlige æn-
dringer i de planer, der har været fremlagt under åstedsfor-
retningen, skal fornyet åstedsforretning afholdes med ind-
varsling af de ejere og andre, der berøres af ændringerne.

De procedureregler, der fremgår af den gældende vejlovs
§ 49, stk. 2, om vejmyndighedens ekspropriationsbeslutning,
er udtaget. Vejmyndighedens ekspropriationsbeslutning vil
altid have karakter af en afgørelse i forvaltningslovens for-
stand og dermed være omfattet af forvaltningslovens regler.
Det vurderes ikke nødvendigt at videreføre disse selvstændi-
ge, forvaltningsretlige procedureregler. De foreslåede æn-
dringer vurderes ikke at medføre materielle ændringer i pro-
ceduren eller at medføre en svækkelse af borgernes retssik-
kerhed.

Selvom der ikke er fastsat nogen frist, inden for hvilken
ekspropriationsbeslutningen skal være truffet, må det dog
forudsættes, at dette sker i forlængelse af åstedsforretningen.
Hvis ekspropriationsbeslutningen udskydes i længere tid,
bør der afholdes fornyet åstedsforretning.

Klager over ekspropriationsbeslutning afgøres af trans-
portministeren, jf. det foreslåede stk. 3.

Til § 103
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 51, stk. 1 og 2, om, at erstatning for eks-
propriation og forberedende foranstaltninger fastsættes efter
dansk rets almindelige erstatningsregler.

Til § 104
De foreslåede bestemmelser er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 51, stk. 3-7. Bestemmelserne svarer til
tilsvarende bestemmelser i lov om fremgangsmåden ved
ekspropriation vedrørende fast ejendom. Efter disse bestem-
melser kan ejeren af ejendom kræve sin ejendom totaleks-
proprieret, hvis restejendommen bliver så lille eller af en så-
dan beskaffenhed, at den ikke vurderes at kunne bevares
som selvstændig ejendom eller kunne udnyttes på en rimelig
måde. På samme måde kan en ejer kræve arealer, der er af-
skåret ved en vejlinje, eksproprieret.

Forslagets stk. 2 og 3 giver vejmyndigheden mulighed for
at kræve hele ejendommen afstået, når erstatningen for ejen-
dommens værdiforringelse m.m. vil stå i et åbenbart misfor-
hold til erstatningen for en total ekspropriation.

Til § 105
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 57 om transportministerens nedsættelse af taksati-
onskommissioner til afgørelse af erstatningsspørgsmål.

Foruden at fastsætte erstatningerne i tilfælde af ekspro-
priation skal kommissionerne træffe afgørelse i en række an-
dre sager, der forelægges kommissionerne i medfør af vejl-
oven eller privatvejsloven.

En række love uden for vejområdet pålægger taksations-
kommissionerne forskellige opgaver, hovedsagelig erstat-
ningsfastsættelse, samt sager om overtagelse af ejendomme,
der berøres af almindelige indskrænkninger i ejendomsret-
tens grænser.
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Til § 106
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 58 om transportministerens nedsættelse af overtak-
sationskommissioner, hvis opgave det er at efterprøve taksa-
tionskommissionernes afgørelser.

Til § 107
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 58 a. Bestemmelsen fastslår, at taksationskommis-
sionerne og overtaksationskommissionerne er uafhængige
instanser.

Til § 108
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 60, stk. 1. Bestemmelserne foreskriver, at medlem-
merne af kommissionerne skal have indsigt i vurdering af
ejendomme.

Den gældende vejlovs § 60, stk. 2, som fastlægger selv-
stændige habilitetsregler for de personer, der virker ved
kommissionerne, foreslås ikke videreført i den nye lov. Tak-
sations- og overtaksationskommissionerne er en del af den
offentlige forvaltning, jf. pkt. 5 i vejledning nr. 11740 af 4.
december 1986 om forvaltningsloven. Kommissionernes
medlemmer og de andre personer, der virker ved kommis-
sionerne, er derfor omfattet af forvaltningslovens almindeli-
ge regler om inhabilitet. Det vurderes derfor ikke nødven-
digt at videreføre disse selvstændige, forvaltningsretlige ha-
bilitetsregler.

Til § 109
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 59, hvorefter den enkelte vejmyndighed udpeger
en landinspektør, som kan bistå kommissionerne i deres ar-
bejde. Taksationskommissionen og overtaksationskommissi-
onen kan endvidere anmode særlige sagkyndige om vejle-
dende udtalelser. Vederlaget til den særlige sagkyndige fast-
sættes af kommissionen.

Til § 110
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 61. Taksationskommissionerne kan pålægge vej-
myndigheden at betale en passende godtgørelse, når en part
har haft udgifter til sagkyndig bistand.

Til § 111
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 62. Kommissionerne kan med transport-
ministerens godkendelse antage sekretærbistand.

Det fremgår af stk. 2, at statskassen afholder udgifter til
vederlag til formand og sekretærer, mens de resterende ud-
gifter til kommissionernes virksomhed, afholdes af vejmyn-
digheden.

Det fremgår af stk. 3, at transportministeren fastsætter
nærmere regler for vederlag til formand og sekretærer for
kommissionerne.

Til § 112
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 52. Bestemmelsen fastslår vejmyndighedernes
pligt til at indbringe erstatningsspørgsmålet for taksations-
myndighederne, hvis der ikke er opnået enighed om erstat-
ningens fastsættelse.

Til § 113
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 56 om muligheden for at få prøvet et er-
statningsspørgsmål, som ikke er direkte omfattet af ekspro-
priationen. Efter denne bestemmelse får ejere, fra hvis ejen-
dom der ikke eksproprieres til ejendom eller rettigheder,
mulighed for at få prøvet f.eks. erstatningskrav for øget støj,
lysindfald m.m.

Til § 114
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 53, stk. 1. Bestemmelsen fastslår, at parterne skal ind-
kaldes skriftligt til møde i taksationskommissionen med
mindst 4 ugers varsel.

Til § 115
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 53, stk. 2-6. Bestemmelsen fastslår de almindelige
procedureregler, som taksationskommissionerne skal følge
ved deres behandling af sagen, herunder kravene til indhol-
det i kendelsen.

I henhold til den gældende vejlovs § 53, stk. 4, skal taksa-
tionskommissionens kendelse i fornødent omfang være led-
saget af grunde og angive kommissionen stilling til de om-
stændigheder, som parterne har påberåbt sig. Ordene ”i for-
nødent omfang” er ikke medtaget i forslagets stk. 3. Der er
hermed ikke tiltænkt materielle ændringer i forhold til prak-
sis, hvor forvaltningsloven allerede i dag indeholder særlige
bestemmelser om, hvordan en bebyrdende, skriftlig afgørel-
se skal være begrundet. Ordene og ”med de fornødne lem-
pelser” er ligeledes udgået. Proceduren i forslagets §§ 116
og 117 finder herefter fuldt ud anvendelse når en sag opta-
ges til realitetsbehandling.

Til § 116
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 54, stk. 1, om indbringelse af taksationskommis-
sionens afgørelser for overtaksationskommissionen.

Såvel ejerne og brugerne som anlægsmyndigheden kan
indbringe taksationskommissionens kendelse for vedkom-
mende overtaksationskommission. Kendelsen skal indbrin-
ges inden 4 uger efter, at meddelelse om resultatet af taksati-
onsforretningen er kommet frem til den pågældende. Af
praktiske grunde skal indbringelsen sendes til formanden for
den taksationskommission, som har foretaget erstatnings-
fastsættelsen i første instans. Taksationskommissionens for-
mand fremsender herefter denne til formanden for vedkom-
mende overtaksationskommission.
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Til § 117
Bestemmelsen svarer til den gældende vejlovs § 54, stk. 2

og 3. Bestemmelsen foreskriver, at overtaksationskommissi-
onen følger de samme procedureregler, som gælder for tak-
sationskommissionerne, jf. den foreslåede § 117.

Ordene ”med fornøden lempelse” er udtaget i forhold til
den gældende vejlovs § 54, stk. 2. Dette skyldes, at man i
praksis altid følger de procedureregler, der er foreskrevet for
taksationskommissionerne. Ændringen vurderes derfor ikke
at medføre ændringer i overtaksationskommissionernes ar-
bejde.

Til § 118
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 55 om udsendelse af overtaksationskom-
missionens kendelse.

Til § 119
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 64 om udbetaling af erstatning til de erstatningsbe-
rettigede. Bestemmelsen er forenklet og sprogligt moderni-
seret, men der er ikke tiltænkt materielle ændringer i anven-
delsen.

Til § 120
De foreslåede bestemmelser svarer til den gældende vejl-

ovs § 63 om forrentning af erstatningsbeløbet efter forsla-
gets § 119.

Til § 121
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 65 om indbringelse af ekspropriationssager for
domstolene.

Til § 122
I forslagets § 122 videreføres den gældende vejlovs § 66.

Efter stk. 1 i denne bestemmelse kan transportministeren
fastsætte nærmere regler for ekspropriationssagers behand-
ling og for taksations- og overtaksationskommissionernes
forretningsgang.

Denne hjemmel er udmøntet i pkt. 32 i cirkulære nr. 132
af 6. december 1985 om lov om offentlige veje. De omhand-
lede bestemmelser tænkes videreført i sprogligt modernise-
ret form i forbindelse med en ny forskrift til vejmyndighe-
derne og taksationsmyndighederne om lov om offentlige ve-
je.

I forslagets stk. 2, videreføres den gældende vejlovs § 66,
stk. 2, om, at miljøministeren, henholdsvis justitsministeren,
kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ma-
trikulære, henholdsvis tinglysningsmæssige, lovliggørelser,
der bliver nødvendige på grund af ekspropriationer omfattet
af vejloven.

Til § 123
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 67 a om taksation efter andre lovgivnin-
ger.

Til § 124
De foreslåede bestemmelser i §§ 124 og 125 erstatter den

gældende vejlovs § 90 om nedlæggelse af offentlige veje.
Forslaget til § 124 erstatter den gældende vejlovs § 90,

stk. 1 - 7, og stk. 13.
Forslaget til § 124, stk. 1, viderefører den gældende vejl-

ovs § 90, stk. 1, og pålægger kommunalbestyrelsen at tage
stilling til, om en offentlig vej, der ønskes nedlagt som of-
fentlig vej, skal opretholdes som privat fællesvej, privat vej
for en enkelt ejendom eller helt udgå som vejareal.

I forslagets § 124, stk. 2, videreføres den gældende vejlovs
§ 90, stk. 2, som fastslår, at vejen skal opretholdes helt eller
delvist som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste ad-
gangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der
ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen ef-
ter kommunalbestyrelsens vurdering i øvrigt er af vigtighed
for en ejendom.

I forslagets § 124, stk. 3, videreføres den gældende vejlovs
§ 90, stk. 7, vedrørende nedlæggelsesproceduren. Bestem-
melsen fastslår, at hvis vejen agtes opretholdt som privat
fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, kan vejmyn-
digheden tidligst 4 år efter offentliggørelsen træffe endelig
beslutning herom, og den endelige beslutning skal være truf-
fet senest 6 år efter offentliggørelsen.

I § 124, stk. 4, foreslås en ændring i forhold til affattelsen
i den gældende vejlovs § 90, stk. 3, således at vejmyndighe-
den skal pålægge ejeren af en ejendom at overtage en vej,
som skal opretholdes som privat vej for denne ejendom.
Hvis ejeren ikke kunne pålægges at overtage vejarealet, ville
vejarealet have status af privat fællesvej, da ejeren af vej-
arealet ville være en anden end ejeren af den ejendom, som
skulle have en særlig ret til at benytte det nedklassificerede
vejareal som færdselsareal for sin ejendom.

Forslagets § 124, stk. 5, viderefører den gældende vejlovs
§ 90, stk. 4. Hvis den nedklassificerede kommunevej frem-
over skal være privat fællesvej, skal kommunalbestyrelsen
bestemme, hvem der skal være ejer af vejarealet (det kan
være kommunen) og hvilke ejendomme, der skal have vejret
til vejen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at
vejarealet matrikuleres, at adkomst til vejarealet noteres, og
at vejrettigheder noteres.

Forslagets § 124, stk. 6, erstatter den gældende vejlovs §
90, stk. 5. I henhold til den gældende bestemmelse skal vej-
bestyrelsens påtænkte beslutninger efter stk. 1-4 kundgøres i
stedlige blade efter vejbestyrelsens bestemmelse. Ejere og
brugere af ejendomme, der skønnes at blive berørt af beslut-
ningen, skal samtidig underrettes om denne. Kundgørelse
mv. skal indeholde oplysning om stk. 2 og 7.

I forbindelse med en revision af reglerne ses der ikke at
være grundlag for at fastholde, at brugere af ejendomme,
som ikke er ejere af ejendommene, skal have en udtrykkelig
partsstatus. Der henvises til den gældende vejlovs § 90, stk.
5 og 10. I de fleste tilfælde må det være en del af en ejers
forpligtelser at varetage sine lejeres tarv i forhold til regule-
ring af ejendommens adgangsforhold. I de tilfælde, hvor le-
jere af ejendomme måtte være så anderledes og mere inten-
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sivt berørt af den påtænkte afgørelse, vil disse lejere efter
den almindelige forvaltningsret have partsstatus og dermed
have de samme rettigheder som ejere af berørte ejendomme.

Efter forslagets § 124, stk. 6, skal kommunalbestyrelsen
høre ejerne af de berørte ejendomme om den påtænkte be-
slutning. Endvidere skal kommunalbestyrelsens påtænkte
beslutning offentliggøres. Der er ikke krav til en bestemt
form for offentliggørelse. Såvel offentliggørelsen som den
individuelle meddelelse skal indeholde oplysninger om de i
forslagets § 124, stk. 2 og 7, nævnte bestemmelser.

I forslagets § 124, stk. 7, videreføres den gældende vejlovs
§ 90, stk. 6. Hvis vejen eller dele af vejen helt skal udgå som
færdselsareal, skal kommunalbestyrelsen give en frist på
mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte
krav om, at vejen opretholdes af de i stk. 2 nævnte grunde.
Hvis kommunalbestyrelsen fastholder, at stk. 2 ikke er til
hinder for en nedlæggelse af vejen, kan grundejeren kræve,
at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyn-
dighederne inden 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt den
pågældende.

I dette forslag er den gældende frist på 8 uger for indbrin-
gelse for taksationsmyndighederne forkortet til 4 uger.

Med forslaget til § 124, stk. 8, videreføres den gældende
bestemmelse i vejlovens § 90, stk. 13. De grundejere, der ef-
ter privatvejslovens bestemmelser pålægges øgede vedlige-
holdelsesforpligtelser ved vejens overgang til privat fælles-
vej, kan ikke kræve erstatning fra kommunalbestyrelsen af
disse grunde.

Til § 125
Forslagets § 125 erstatter den gældende vejlovs § 90, stk.

7 – 12. Dog vil der som noget nyt være mulighed for at fra-
vige den fastlagte procedure ved aftale mellem kommunal-
bestyrelsen og de berørte grundejere, jf. forslagets § 128.

Forslaget i § 125, stk. 1, viderefører den gældende vejlovs
§ 90, stk. 8. Bestemmelsen pålægger kommunalbestyrelsen
at udfærdige en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen
med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den
fremtidige færdsel på vejen som privat fællesvej eller privat
vej.

Forslagets § 125, stk. 2, erstatter den gældende vejlovs §
90, stk. 10. I henhold til den gældende bestemmelse skal
vejbestyrelsen i forbindelse med høringen nævnt i stk. 5
(forslagets § 124, stk. 6) sende sin tilstandsrapport til de
ejere og brugere af ejendomme, der skønnes at blive berørt
af beslutningen, med en frist på mindst 12 uger til at frem-
komme med indsigelser mv. mod rapporten. Vejbestyrelsen
skal samtidig offentliggøre tilstandsrapporten med en tilsva-
rende frist.

Efter forslagets § 125, stk. 2, skal vejmyndigheden sende
sin tilstandsrapport i høring hos ejerne af de ejendomme, der
berøres af den påtænkte beslutning, med en frist på 8 uger til
at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Kom-
munalbestyrelsen skal offentliggøre tilstandsrapporten med
en tilsvarende frist.

Den pligtmæssige høring af brugere af berørte ejendomme
udgår. Brugernes retlige interesse i at blive hørt over kom-
munalbestyrelsens vurdering af vejens aktuelle stand sam-
menholdt med kommunalbestyrelsens vurdering af hvilken
stand, vejen bør have som privat fællesvej eller privat vej,
skønnes temmelig beskeden. Det skyldes, at brugere af ejen-
domme efter privatvejslovens regler ikke kan pålægges plig-
ter i form af vedligeholdelse m.m. af vejarealet.

Endvidere er høringsfristen på 12 uger nedsat til 8 uger
med henblik på at fremme sagernes afgørelse. En nedsættel-
se af fristen fra 12 til 8 uger vurderes ikke at forringe bor-
gernes retssikkerhed. Endvidere indebærer ændringen, at hø-
ringsfristen over tilstandsrapporten bliver den samme som
høringsfristen over de påtænkte beslutninger i øvrigt. Hvis
en grundejer anmoder herom, vil vejmyndigheden efter § 21
i forvaltningsloven skulle tage stilling til en eventuel forlæn-
gelse af fristen.

Efter forslaget skal vejmyndigheden, som led i beslut-
ningsprocessen omkring nedklassificering, sende tilstands-
rapporten til ejere af de ejendomme, der forventes berørt af
beslutningen, og samtidig offentliggøre den, så alle berørte
har mulighed for at kommentere den, inden vejmyndigheden
træffer sin endelige beslutning. Herved sikres også, at even-
tuelle uoplyste forhold afklares, eller at der redegøres uddy-
bende for vejmyndighedens vurderinger.

Forslagets § 125, stk. 3, viderefører den gældende vejlovs
§ 90, stk. 11. Hvis vejmyndigheden efter behandling af
modtagne høringssvar fastholder, at vejen skal nedlægges og
overgå til privat fællesvej eller privat vej, skal den udfærdi-
ge en endelig tilstandsrapport, som fremsendes til de berørte
grundejere sammen med meddelelsen af den endelige afgø-
relse.

Hvis denne afgørelse påklages til transportministeren, jf.
forslagets § 132, stk. 1 og 3-5, vil der blive taget stilling til
afgørelsens lovlighed, herunder om tilstandsrapporten er ud-
færdiget i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat ef-
ter den gældende vejlovs § 90, stk. 9, eller dette forslags §
125, stk. 2. Der vurderes ikke at være et retssikkerhedsmæs-
sigt behov for at fastholde den gældende vejlovs § 90, stk.
12, om, at klage til Vejdirektoratet har opsættende virkning.
Spørgsmålet, om der konkret skal meddeles opsættende
virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, vil
blive behandlet efter reglen i forslagets § 132, stk. 4. Det vil
sige, at der som udgangspunkt skal være tale om uerstatteli-
ge eller uoprettelige tab, før der meddeles opsættende virk-
ning imod kommunalbestyrelsens udtalelse. Dette udgangs-
punkt er også gældende i øvrigt i loven.

Det er - som ved offentliggørelse efter lovforslaget i øv-
rigt - op til vedkommende kommune at bestemme, hvordan
offentliggørelsen skal ske. Fremover får den enkelte vej-
myndighed ret til at bestemme den offentliggørelsesmåde,
som skønnes bedst egnet til at sikre udbredelsen af de be-
slutninger m.m., der er tale om. Offentliggørelsen kan for
eksempel ske på kommunens hjemmeside.

I forslagets § 125, stk. 4, videreføres den gældende vejlovs
§ 90, stk. 9, der bemyndiger transportministeren til at fast-
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sætte nærmere regler om tilstandsrapporters udformning,
indhold mv.

Til § 126
Den foreslåede bestemmelse er ny. Bestemmelsen giver

mulighed for, at den procedure, der er fastlagt i forslagets §
124, stk. 3, og § 125, stk. 1, kan fraviges ved aftale mellem
kommunalbestyrelsen og de berørte grundejere.

Til § 127
Den foreslåede bestemmelse erstatter den gældende vejl-

ovs § 91.
Kravet i den gældende vejlovs § 91, stk. 1, hvorefter vej-

arealet skal tilbydes de tilgrænsende grundejere efter midter-
linjen er foreslået udtaget. Vejmyndigheden er som offentlig
myndighed forpligtet til at administrere efter saglige hensyn.
Der ses ingen særlig grund til, at vejmyndighederne skal på-
lægges at tilbyde det nedlagte vejareal til de tilgrænsende
grundejere, hvis det er mere hensigtsmæssigt at gøre noget
andet.

På den baggrund foreslås det i § 127, stk. 1 , at kommu-
nalbestyrelsen frit kan råde over det nedlagte vejareal, når
det ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat
vej. I mange tilfælde vil det formentlig være mest nærlig-
gende at tilbyde arealet til ejere af tilgrænsende ejendomme.

Der er efter den gældende vejlovs § 91, stk. 4, mulighed
for, at vejmyndigheden kan tilpligte ejeren af en tilgrænsen-
de ejendom at overtage det nedlagte vejareal. Denne mulig-
hed foreslås udtaget af loven. Det nedlagte vejareal vil i
langt de fleste tilfælde være forurenet på grund af dets tidli-
gere funktion som vej. En tvangsmæssig overtagelse vil der-
for medføre en miljøbelastning for den private grundejers
ejendom. Vejmyndigheden vil efter forslaget frit kunne råde
over det nedlagte vejareal, hvorfor det kan tilbydes og sæl-
ges på markedsvilkår, for eksempel til en naboejendom eller
andre.

Forslagets stk. 2, viderefører den gældende vejlovs § 91,
stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal således sørge for den ma-
trikulære lovliggørelse i forbindelse med nedlæggelsen af
vejen.

Det foreslåede stk. 3 er nyt. Bestemmelsen pålægger vej-
myndigheden efter opfordring fra en ledningsejer at lade en
ledningsdeklaration tinglyse på det nedlagte vejareal. Det er
ledningsejeren, som afholder udgifterne forbundet hermed.
Formålet med bestemmelsen er at sikre, at senere erhververe
og fordringshavere til arealet gøres bekendt med ledningens
tilstedeværelse i arealet, herunder om ledningerne ligger ef-
ter gæsteprincippets vilkår.

Til § 128
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 92, stk. 2. Formålet med bestemmelsen er at præ-
cisere, at procedurereglerne i forslagets § 124 ikke skal iagt-
tages af ekspropriationsmyndigheden i forbindelse med be-
slutninger vedrørende aflagte vejarealer i forbindelse med
vejomlægninger eller vejforlægninger.

Til § 129
Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende vejl-

ovs § 6, stk. 1 og 3.
Sammenhængen i vejnettet og vejtrafikken og hensynet til

trafiksikkerheden kræver en betydelig ensartethed i vejenes
indretning og udstyr. Forslagets stk. 1 viderefører den gæl-
dende vejlovs § 6, stk. 1, hvorefter transportministeren kan
fastsætte regler for en række forhold vedrørende offentlige
veje, som er af betydning for vejnettets ensartethed og for
trafiksikkerheden.

I privatvejslovens § 27, stk. 3, findes en tilsvarende hjem-
mel for transportministeren til at fastsætte regler for en ræk-
ke forhold vedrørende private fællesveje i byer og bymæssi-
ge områder.

Vejdirektoratet og de kommunale vejbestyrelser varetager
i dag en række opgaver med trafikstyring og formidling af
information til trafikanterne om vej- og trafikforhold på
grundlag af intelligente transportsystemer. Det er en forud-
sætning for korrekt information af trafikanterne og optime-
ring af vejnettet, at der på landsplan sker en koordinering
mellem vejmyndighederne og andre myndigheder af oplys-
ninger, der kan beskrive den aktuelle trafikale situation,
fremme trafiksikkerheden og bidrage til en hensigtsmæssig
trafikstyring.

Den foreslåede § 129, stk. 2, viderefører i sprogligt mo-
derniseret form bemyndigelsen i den gældende vejlovs § 6,
stk. 3, til transportministeren til at fastsætte bestemmelser
med henblik på at tilgodese disse formål. Som noget nyt kan
transportministeren også fastsætte regler om drift af data til
ITS.

Til § 130
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 109 om gennemførelse af internationale
konventioner og EU-regler. Det er hensigten, at bestemmel-
sen hovedsageligt skal anvendes til administrativ implemen-
tering af EU-direktiver. Al implementering, som typisk vil
blive gennemført ved bekendtgørelser, på grundlag af den
foreslåede bestemmelse, vil blive gennemført inden for ram-
merne af gældende lovgivning, herunder lov om offentlige
veje. Det betyder, at transportministeren ikke administrativt
vil kunne gennemføre implementering af EU-retsakter, hvis
en sådan implementering vil stride mod gældende lovgiv-
ning. I den situation vil der forud for implementeringens
gennemførelse blive foretaget nødvendige tilpasninger af
gældende ret, som sikrer konformitet med EU-retten. Der vil
med andre ord blive fremsat nødvendige lovforslag herom
for Folketinget.

Hensynet bag den foreslåede generelle bemyndigelsesbe-
stemmelse er således hovedsageligt, at transportministeren
administrativt vil kunne implementere EU-regler af f.eks.
mere teknisk karakter, der ikke strider mod gældende lov-
givning, og som – under hensyntagen til EU-reglernes ind-
holdsmæssige væsentlighed – ikke kan berettige implemen-
tering via Folketingets lovbehandling.
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Til § 131
Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende

vejlovs § 2, stk. 3 om, at transportministeren kan fastsætte
regler om, at Vejdirektoratet afgør klager over kommunalbe-
styrelsernes afgørelse truffet efter denne lov, og at Vejdirek-
toratets afgørelser ikke kan indbringes for transportministe-
ren.

Til § 132
Bortset fra ophævelse af den fulde prøvelse af tilstands-

rapporterne, jf. de almindelige bemærkninger afsnit 2.7., vi-
dereføres den gældende vejlovs § 4 om transportministerens
kompetence til at tage stilling til klager over afgørelser truf-
fet af kommunalbestyrelserne efter bestemmelserne i denne
lov.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved en fuld prø-
velse af tilstandsrapporterne ses ikke at stå i et rimeligt for-
hold til afgørelsens karakter og vurderes heller ikke at være
værdiskabende. Kravet om, at tilstandsrapporterne skal være
udfærdiget i overensstemmelse med de af transportministe-
ren fastsatte regler, vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre
kvaliteten i vurderingerne og yde de berørte grundejere et
tilstrækkeligt værn.

Efter forslagets § 132, stk. 1, kan kommunalbestyrelsernes
afgørelser påklages til transportministeren – i praksis Vejdi-
rektoratet - men kun for så vidt angår retlige spørgsmål. Det
betyder, at Vejdirektoratet ikke kan tage stilling til det fakti-
ske, faglige skøn, der ligger til grund for afgørelsen, men
kun om der er sket en korrekt juridisk behandling, jf. denne
lov og de forvaltningsretlige principper.

Klager over ekspropriationsbeslutninger truffet efter for-
slagets § 104 kan prøves fuldt ud. Hermed videreføres i for-
slagets § 132, stk. 2, ordningen i den gældende vejlovs § 4,
stk. 2, for så vidt angår ekspropriationsbeslutninger.

Vejdirektoratet tager således stilling til det faktisk udøve-
de skøn, f.eks. om nødvendighedskravet, proportionalitets-
grundsætningen, til linjeføreringen mv., ligesom Vejdirekto-
ratet, når dette gøres gældende, sikrer sig, at de nødvendige
forhåndstilkendelsegivelser, tilladelser m.m. efter anden lov-
givning foreligger, før ekspropriationsbeslutningen træffes.

I forslagets § 132, stk. 3-5, videreføres den gældende vejl-
ovs bestemmelser i § 4, stk. 3-4 og 6, om klagefrist, rets-
virkningen af en klage og bestemmelsen om indbringelse af
afgørelsen for domstolene.

Fristen for indbringelse af en klage til Vejdirektoratet er
således normalt 4 uger regnet fra det tidspunkt, hvor klager
har modtaget afgørelsen med en korrekt klagevejledning,
Der er generelt ikke opsættende virkning ved klager, med-
mindre dette bestemmes af klagemyndigheden i den konkre-
te sag. Den administrative klageadgang skal være udnyttet,
før sagen kan indbringes for domstolene, og dette skal være
sket inden 6 måneder efter modtagelse af klagemyndighe-
dens afgørelse med en korrekt søgsmålsvejledning.

Den gældende vejlovs § 4, stk. 4, foreslås ophævet som
overflødig, da krav om klagevejledning mv. allerede følger
af almindelig forvaltningsret.

Til § 133
Den foreslåede § 133, stk. 1, viderefører den gældende

vejlovs § 5, stk. 1, om afgørelse af tvister mellem vejmyn-
dighederne. Bestemmelsen er den generelle bestemmelse
om tvister og finder anvendelse, hvis ikke andet er bestemt.

Den oprindelige bestemmelse blev indsat i 1991 med hen-
blik på at give transportministeren mulighed for at tage stil-
ling til skønnet i disse sager, hvor der typisk ikke er tale om
en uenighed om sagens retlige spørgsmål.

Forslagets § 133, stk. 2, er en videreførelse af den gælden-
de vejlovs § 5, stk. 2. Der vurderes fortsat at være et prak-
tisk behov for denne smidigere, administrative adgang til at
få løst tvister mellem ledningsejere og vejmyndigheden om
gravetilladelser og gæsteprincippets udmøntning på vejom-
rådet, herunder om der er taget fornødent hensyn til led-
ningsejernes økonomiske og forsyningsmæssige interesser i
forbindelse med udfærdigelsen af et projekt på og i vejarea-
let.

Der vurderes ikke at være behov for at sondre mellem led-
ningsejernes relative samfundsøkonomiske og forsynings-
sikkerhedsmæssige vægt i relation til adgangen til at kunne
indbringe uenighedssager for transportministeren som en
tvist. Konkurrencemæssige grunde bør tale afgørende imod
en sådan sondring. Derimod vil sådanne betragtninger kunne
komme i betragtning i forbindelse med behandlingen af gra-
vetilladelser i vejarealer, hvor kapaciteten til fremføring af
nye ledninger til infrastruktur er begrænset.

Stk. 3 er nyt. Den gældende vejlov indeholder ikke be-
stemmelser om tvister mellem ledningsejere og Vejdirekto-
ratet. Tvister af denne karakter afgøres efter fast praksis ef-
ter regler i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ve-
drørende fast ejendom, hvilket vil sige, at tvisterne afgøres
af ekspropriationskommissionen med klagemulighed til tak-
sationskommissionen. Den nuværende praksis for behand-
ling af disse tvister foreslås hermed lovfæstet.

Stk. 4 er nyt. Den gældende vejlov indeholder ikke frister
for indbringelse af tvister.

Da parterne i tvistsagerne er professionelle aktører, ses der
ikke at være retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at
indføre en frist på 4 uger for indbringelse af tvister.

En frist tjener endvidere til relativt hurtigt at få afklaret,
om projektet kan gennemføres. Fristen beregnes efter de al-
mindelige regler om beregning af frister ved meddelelse af
en myndigheds endelige afgørelse.

Stk. 5 er nyt, men er i overensstemmelse med Transport-
ministeriets praksis og den praksis, som ekspropriations-
kommissionerne og taksationskommissionerne ved statens
ekspropriationer har fastlagt omkring opsættende virkning
ved indbringelse af tvister. Det følger således af bestemmel-
sen, at rettidig indbringelse af en tvist om arbejdets omfang
har opsættende virkning på dette arbejde, medmindre trans-
portministeren bestemmer andet. Ved rettidig indbringelse
af en tvist om betaling for arbejder på eller ved en ledning
afholder hver part foreløbigt halvdelen af udgifterne, med-
mindre transportministeren fastsætter en anden foreløbig
fordeling. Med foreløbig afholdelse menes, at hver part af-
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holder halvdelen af udgifterne, indtil der i tvisten er truffet
endelig afgørelse om udgiftsfordelingen.

Der skønnes ikke at være et tilsvarende behov for opsæt-
tende virkning ved indbringelse af tvister, der vedrører beta-
lingsspørgsmål. Som en ny bestemmelse foreslås i stk. 5, 2.
pkt. indført, at parterne i tvister om betalingsspørgsmålet
hver foreløbigt afholder halvdelen af udgifterne, medmindre
transportministeren fastsætter en anden foreløbig fordeling.

Stk. 6 er nyt. I lighed med klager over retlige spørgsmål,
jf. forslagets § 132, stk. 5, bør adgangen til en administrativ
prøvelse af det omtvistede spørgsmål mellem vejmyndighe-
der eller mellem en vejmyndighed og en ledningsejer være
udnyttet, inden sagen eventuelt indbringes for domstolene.
Dette og en søgsmålsfrist på 6 måneder skal bidrage til en
hurtigere afklaring af disse uenigheder.

Til § 134
Den foreslåede bestemmelse er ny.
I forslagets stk. 1 foreslås en bemyndigelse for transport-

ministeren til at fastsætte regler om gebyrer til dækning af
omkostningerne ved varetagelse af opgaver i forbindelse
med behandling af klager over kommunernes afgørelser ef-
ter lovforslagets § 132.

I forslagets stk. 2 foreslås en bemyndigelse for transport-
ministeren til at fastsætte regler om gebyrer for kommuner-
nes behandling af ansøgninger efter lovforslagets §§ 49 (an-
søgning om tilladelse til nye adgange og udvidelse af bestå-
ende adgange), 50 (ansøgning om tilladelse til ændret brug
af bestående adgang), 80 (ansøgning om tilladelse til særlig
råden over vejareal), 82 (ansøgning om tilladelse til tilled-
ning af spildevand), 86 (ansøgning om tilladelse til anbrin-
gelse af faste genstande) og 88 (ansøgning om tilladelse til
tankanlæg).

Forslagets stk. 3 viderefører den gældende vejlovs § 6a
om brugerbetaling for særlig servicevejvisning til virksom-
heder. Særlig servicevejvisning skal forstås i overensstem-
melse med bestemmelserne fastsat af transportministeren i
medfør af færdselslovens § 95. Den særlige servicevejvis-
ning adskiller sig fra den almindelige servicevejvisning ved,
at den efter vejmyndighedens vurdering ikke er trafikalt be-
grundet.

I forslagets stk. 4 foreslås indsat en bemyndigelse for
transportministeren til at fastsætte regler om betaling for
etablering, administration og drift af vejvisning til seværdig-
heder, idrætsanlæg, mv., herunder turistvejvisningsskilte,
hvor vejvisningen efter vejmyndighedens vurdering ikke er
trafikalt begrundet.

I forslagets stk. 5 foreslås som noget nyt en bemyndigelse
for transportministeren til at fastsætte regler om, at en klage
eller ansøgning kan afvises som for sen, eller afvises, hvis et
gebyr, der opkræves efter loven, ikke er betalt indenfor en af
vejmyndigheden nærmere fastsat frist. Transportministeren
kan også fastsætte regler om, at ansøgninger ikke vil blive
behandlet, før gebyret er betalt.

Forslagets stk. 6-7 svarer til den gældende vejlovs § 6a,
stk. 2-3, om renter og erindringsskrivelser. De foreslåede

bestemmelser vil fremover kunne udmøntes for de i stk. 1-4
nævnte gebyrer.

Stk. 8 bemyndiger transportministeren til at fastsætte reg-
ler om betaling for erindringsskrivelser i medfør af reglen i
stk. 6. De nærmere regler forudsættes fastsat i en bekendtgø-
relse efter drøftelse med kommunerne og grundejernes orga-
nisationer.

Til § 135
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 115.
Hjemmelen til at pålægge bøder for overtrædelser af den

gældende vejlovs § 39 og § 40, stk. 1, er udtaget. Bestem-
melserne vil fremover videreføres i bekendtgørelsesform, og
det vurderes derfor ikke relevant, at det reguleres i loven, at
de kan strafpålægges.

Til § 136
Den foreslåede § 136, stk. 1, er en videreførelse af den

gældende vejlovs § 114, stk. 1, om berigtigelse af ulovlige
forhold. Bestemmelsen understreger således på en ene side,
at vejmyndighedernes afgørelser skal respekteres, at god-
kendelser og tilladelser skal være indhentet, før foranstalt-
ningerne iværksættes. På den anden side understreger be-
stemmelsen, at vejmyndigheden har pligt til at tage stilling
til, om et forhold, der kræver tilladelse eller godkendelse,
kan godkendes, inden der meddeles påbud om fysisk lovlig-
gørelse.

Den foreslåede § 136, stk. 2, erstatter den gældende lovs §
114, stk. 4, hvorefter politiet ”yder de i loven omhandlede
myndigheder bistand efter regler, som fastsættes efter for-
handling mellem transportministeren og justitsministeren”.
Sådanne regler er ikke fastsat. Efter forslaget skal politiet
yde vejmyndigheden bistand i nødvendigt omfang i forbin-
delse med vejmyndighedens udførelse af opgaver i henhold
til denne lov.

Den gældende vejlovs § 114, stk. 2 foreslås ophævet. Det
bemærkes i den forbindelse, at det følger af retsplejelovens
§ 997, stk. 3, at der i domme, hvorved nogen tilholdes at op-
fylde en forpligtelse mod det offentlige, som tvangsmiddel
kan fastsættes en fortløbende bøde, der tilfalder statskassen.

Den gældende vejlovs § 114, stk. 3, foreslås ophæves, da
der ikke vurderes at være et behov for denne hjemmel.

Til § 137
Den foreslåede § 137 er ny. Med forslaget pålægges vej-

myndighederne at konkurrenceudsætte de arbejder på den
offentlige vej, som vejmyndighederne kræver udført for bor-
gernes regning, herunder juridiske personers regning, med
mindre der træffes aftale mellem den, der skal afholde ud-
giften, og vejmyndigheden om, at arbejdet ikke skal konkur-
renceudsættes.

I forslagets stk. 3 præciseres, at vejmyndigheden kan fra-
vige bestemmelserne om konkurrenceudsættelse, når der er
tale om arbejder, som borgerne ikke har udført inden for den
fastsatte frist eller i den foreskrevne standard, og de trafik-
ale, navnlig trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for en
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hurtig afslutning af vejarbejderne. Der henvises til de almin-
delige bemærkninger afsnit 2.11.

I forslagets stk. 4 indsættes en bemyndigelse til transport-
ministeren, hvorefter der kan fastsættes regler om at visse
påbudte arbejder ikke skal konkurrenceudsættes. Det kan for
eksempel være regler som undtager arbejder af en lavere
økonomisk værdi fra kravet om konkurrenceudsættelse.

En udmøntning af bemyndigelsen i stk. 4 ville skulle ske i
respekt af bestemmelser i anden lovgivning, herunder EU-
retten, om konkurrenceudsættelse. I det omfang bestemmel-
sen anvendes til at undtage arbejder af beskeden økonomisk
værdi, vil den således ikke komme i konflikt med værdi-
grænserne i den danske tilbudslovgivning eller EU-udbuds-
reglerne.

Til § 138
Den foreslåede bestemmelse viderefører i sprogligt mo-

derniseret form den gældende vejlovs § 112 og renholdel-
seslovens § 18 om pant og fortrinsret.

Til § 139
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2015. Det

foreslås i stk. 2, at forslagets § 90, stk. 4, om differentieret
betaling for parkering træder i kraft dagen efter offentliggø-
relse i Lovtidende, da det er hensigtsmæssigt, at vejmyndig-
hederne snarest muligt efter lovens vedtagelse kan differen-
tiere betaling for parkering. Se også bemærkningerne til for-
slagets § 90, stk. 4.

Til § 140
Som konsekvens af lovforslaget ophæves de tre love. Der

henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 1.

Til § 141

Til nr. 1:
I § 141, nr. 1, foreslås den gældende vejlovs § 97, 2. pkt.,

og § 99, 2. pkt., indsat i lov om private fællesveje, idet disse
dermed ikke videreføres i lov om offentlige veje (vejloven).
Bestemmelsernes indhold foreslås ikke ændret.

I henhold til vejlovens § 97, 2. pkt., kan vejmyndigheden
for en offentlig sti bestemme, at en privat fællesvej også
skal have status som offentlig sti, men i øvrigt opretholdes
som privat fællesvej.

Dette betyder, at den private fællesvej er åben for almindelig
gående, cyklende og ridende færdsel efter vejmyndighedens
nærmere bestemmelse.

Bestemmelsen skal ses som et supplement til bestemmel-
serne i lov om naturbeskyttelse, der sikrer offentlighedens
adgang til veje og stier i det åbne land. Vejlovens § 97, 2.
pkt., antages derfor især at få betydning for private fællesve-
je i byer og bymæssige områder. Vejmyndigheden kan dog
fortsat anvende denne bestemmelse på private fællesvej på
landet, hvor det efter vejmyndighedens vurdering er rime-
ligt, at vejmyndigheden bidrager til vejens stand af hensyn
til offentlighedens rekreative ønsker, eller hvor der er behov

for at kunne regulere færdslen af hensyn til den gående og
cyklende færdsel.

Vejmyndigheden overtager ikke, som tilfældet er ved of-
fentlige stier, ejendomsretten til det areal, den offentlige sti
ligger på. En offentlig sti efter § 2 a skal heller ikke udskil-
les i matriklen. De matrikulære forhold består uændret.

En beslutning efter § 2 a har karakter af et ekspropriati-
onslignende indgreb, som dog kan gennemføres uden iagtta-
gelse af de særlige procedureregler for ekspropriation, jf.
lovforslagets kap. 10. Normalt vil hverken vejejeren eller de
vejberettigede lide et tab ved en sådan beslutning, da vej-
myndigheden for den offentlige sti fremover skal bidrage til
vejens istandsættelse og vedligeholdelse. Da det dog ikke
kan udelukkes, at vejejeren eller de vejberettigede i særlige
tilfælde kan lide et økonomisk tab ved denne beslutning, op-
retholdes adgangen til at kræve uenighed om et eventuelt er-
statningskrav prøvet for de taksationsmyndigheder, der er
nævnt i forslagets §§ 105 og 106. Denne adgang til at få
prøvet et erstatningskrav har været fast antaget i praksis,
selvom det ikke udtrykkeligt fremgår af pkt. 32 i cirkulære
nr. 132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje, hvor
taksationskommissionernes og overtaksationskommissioner-
nes opgaver beskrives. Det er nu indsat i § 141, nr. 79, stk.
2, nr. 1.

I bestemmelsen videreføres den gældende vejlovs § 99, 2.
pkt. Efter denne bestemmelse skal vejbestyrelsen for de of-
fentlige stier, der løber på den private fællesvej, afholde en
forholdsmæssig andel af udgifterne til vejens istandsættelse
og vedligeholdelse.

I fastlæggelsen af den forholdsmæssige andel af udgifter-
ne til vejens istandsættelse og vedligeholdelse bør ikke alene
indgå det slid, som den tilladte stifærdsel medfører, men og-
så de særlige krav til vejens indretning (belægning, jævnhed
m.m.), som er et resultat af, at den private fællesvej også
skal tjene som offentlig sti.

Vejmyndigheden skal herefter afholde en forholdsmæssig
andel af udgifterne til vejens fremtidige vedligeholdelse og
istandsættelse, uanset om arbejderne er påbudt efter privat-
vejslovens kap. 6 eller 9, eller sker uopfordret som led i
grundejernes opfyldelse af deres vedligeholdelsespligt.

Til nr. 2 og 3:
De foreslåede ændringer i § 141, nr. 2 og 3, er en konse-

kvens af arbejdet med kommunal regelforenkling, hvor
kommunalbestyrelsens myndighedsopgaver vedrørende pri-
vate fællesveje på landet ændres til alene at sikre, at vejene
frem til de vejberettigedes ejendomme og lodder vedligehol-
des i en forsvarlig stand i forhold til de vejberettigedes færd-
sel på vejen.

Gældende ret er i dag således, at sommerhusområder i
landzone administreres efter disse regler, medmindre vej-
myndigheden har besluttet, at områderne skal administreres
efter reglerne i byzoner. Der henvises derudover til de al-
mindelige bemærkninger afsnit 2.10, og de særlige bemærk-
ningerne til § 141, nr. 10.
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Det vurderes, at den offentligretlige interesse og det of-
fentligretlige behov for at kunne regulere vejforholdene på
private fællesveje i sommerhusområder, herunder at kunne
træffe bestemmelser om færdselsreguleringen på de private
fællesveje, er betydelig større end på private fællesveje på
landet.

Den gældende lov om private fællesveje (privatvejsloven)
§ 3 og 4 foreslås derfor ændret, således at private fællesveje
i Københavns Kommune og private fællesveje i byzone og
sommerhusområder efter planlovens bestemmelser admini-
streres efter privatvejslovens byregler, lovens afsnit III.

Herefter er det alene private fællesveje i landzone, jf. be-
stemmelserne i lov om planlægning, der reguleres efter pri-
vatvejslovens landregler, afsnit II. Kommunalbestyrelsen
kan dog bestemme, at privatvejslovens byregler skal finde
anvendelse på private fællesveje i nærmere afgrænsede om-
råder i landzone, som har en bymæssig karakter eller er
planlagt hertil, typisk landsbyer.

Den foreslåede ændring i § 141, nr. 2, indebærer endvide-
re, at den særlige regel i privatvejslovens § 3, stk. 3, ophæ-
ves, da den vurderes at være overflødig. Efter denne regel
administreres private fællesveje i byer og bymæssige områ-
der, der udelukkende benyttes som driftsveje i forbindelse
med landbrug, skovbrug, fiskeri, som udgangspunkt efter
landreglerne. Det betyder bl.a., at vejmyndigheden for disse
veje ikke kan træffe beslutninger om færdselsregulering el-
ler andre af de i privatvejslovens kap. 10 nævnte forhold.

Den foreslåede ændring vurderes ikke at medføre, at vej-
myndighedens regulering af disse veje bliver meget intensiv.
Det må antages, at vejmyndighedens administration af disse
driftsveje vil blive afpasset de trafikale og teknisk behov for
den konkrete vej.

Til nr. 4:
Den foreslåede ændring i § 141, nr. 4, er en konsekvens af

den foreslåede ændring i § 141, nr. 2.
Privatvejslovens § 5 indeholder et krav om offentliggørel-

se af kommunalbestyrelsens beslutninger om, at private fæl-
lesveje inden for nærmere afgrænsede områder i landzone
skal administreres efter byreglerne. Dette offentliggørelses-
krav videreføres uændret.

Til nr. 5 og 6:
Den foreslåede ændring i § 141, nr. 5, 6, 14, 15, 16, 30,

31, 33 og 38 er en konsekvens af, at vejlovgivningen ikke
længere sprogligt sondrer mellem vedligeholdelse og istand-
sættelse. Denne sondring har hverken sprogligt eller i vej-
myndighedernes praksis været anvendt konsekvent, og har
således givet anledning til unødvendig fortolkningstvivl.
Fremover forstås ved vedligeholdelse både istandsættelse,
almindelig vedligeholdelse samt forbedringer, der skyldes
teknologiske udviklinger eller ændringer i trafikkens art og
omfang.

Begrebet ”istandsættelse” udgår herefter i loven.

Til nr. 7:
Ændringen i § 141, nr. 7, og stk. 4 i nr. 13 og nr. 72, hvor-

ved den gældende privatvejslovs § 84 ophæves, er en konse-
kvens af forslaget om, at kommunalbestyrelsen ikke frem-
over skal godkende grundejernes overdragelse af pålagte
pligter om vintervedligeholdelse og renholdelse til en anden
fysisk eller juridisk person. Det må være den forpligtede
grundejers opgave og ansvar, at aftaler om overdragelse af
pålagte pligter sker til en person eller et selskab m.m., som
kan løfte opgaven. Der henvises til de almindelige bemærk-
ninger afsnit 2.12.2.

Til nr. 8:
Den foreslåede ændring i § 141, nr. 8, er alene en konse-

kvensrettelse som følge af, at den gældende vejlovs kapitel 5
om ekspropriation foreslås flyttet til vejlovens kapitel 10.

Til nr. 9:
Med forslagets § 141, nr. 9, indsættes definitionen i den

gældende privatvejslovs § 66 a, stk. 1, på en valgplakat i pri-
vatvejslovens definitionsbestemmelse som et nyt nr. 17 i
privatvejslovens § 10. Dette er en ren redaktionel ændring af
privatvejsloven, og skyldes et ønske om at samle definitio-
nerne i loven. Der er foreslået en tilsvarende samling i lov
om offentlige veje.

Som et nyt nr. 18 i privatvejslovens § 10 foreslås indsat en
definition på fordelingsvej. Begrebet anvendes i lovens § 45,
stk. 7, jf. lovforslagets § 141, nr. 27, om de veje i sommer-
husråder, der administreres efter byreglerne, hvor vedlige-
holdelsesarbejder skal udføres som samlede arbejder, og ud-
gifterne fordeles i forhold til de vejberettigedes brug af ve-
jen. Definitionen skal medvirke til en sikrere retsanvendelse.

Til nr. 10:
Den foreslåede ændring af privatvejslovens § 11, jf. dette

lovforslags § 141, nr. 10, er et af elementerne i forenklingen
af den kommunale administration, jf. de almindelige be-
mærkninger afsnit 2.10.

I henhold til § 11 skal kommunalbestyrelsen godkende et
udlæg af en privat fællesvej på landet, inden de private par-
ter kan få optaget udlægget på matrikelkortet, tage vejarealet
i brug som privat fællesvej og eventuelt anlægge det udlagte
vejareal helt eller delvist. Ophævelsen af privatvejslovens §
11, stk. 2 til 5, medfører, at kommunalbestyrelsens godken-
delse ikke længere er påkrævet.

Private fællesveje på landet tjener primært som færdsels-
arealer for de grundejere, der er omfattet af udlægs- og vej-
retsaftalerne for det udlagte vejareal. Så længe vejarealet
kun er udlagt, er de offentligretlige interesser i disse privat-
retlige dispositioner yderst beskedne. Det må antages, at de
private parter i fornødent omfang kan og vil sikre sig, at ud-
lægget er tjeneligt til de færdselsmæssige formål, der ligger
bag ved aftalerne. En offentligretlig, navnlig vejteknisk og
trafikal, godkendelse af disse arealreservationer (vejudlæg)
er derfor ikke videre påkrævet.
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I henhold til den gældende privatvejslovs § 12, stk. 1, kan
private fællesveje på landet nedlægges uden kommunalbe-
styrelsens godkendelse, når parterne er enige herom. Hvis
vejen skal omlægges, skal kommunalbestyrelsen dog efter
den gældende § 11 i de fleste tilfælde godkende det nye vej-
udlæg. Kommunalbestyrelsen skal dog tage stilling til ned-
læggelsen, hvis parterne ikke er enige, og en af parterne be-
der kommunen om at tage stilling til sagen. I så fald behand-
les nedlæggelsen eller omlægningen efter reglerne i lovens
§§ 72-73.

Ud over bestemmelserne i privatvejsloven vil nedlæggelse
af private fællesveje på landet ofte være omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 26.

Det bemærkes, at eventuelle lokalplaner fortsat skal over-
holdes ved udlæg til private fællesveje.

Til nr. 11:
Som led i den samlede regelforenkling og administrative

lettelse for kommunerne foreslås i § 141, nr. 11, indført en
ny bestemmelse for private fællesveje på landet, således at
eksisterende private fællesveje, dvs. private fællesveje, der
er taget i brug som private fællesveje, ikke kan nedlægges
uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Nedlæggelse af private fællesveje på landet giver anled-
ning til en række ofte langtrukne sager ved klagemyndighe-
den og ved domstolene. Det er temmelig vanskeligt for såvel
kommunalbestyrelsen som klagemyndigheden med sikker-
hed at fastslå, om der forelå enighed om nedlæggelse af ve-
jen. Imens kan adgangsforholdene til en række ejendomme
eller deres lodder være uafklarede.

Da kommunalbestyrelsens vigtigste opgave i relation til
private fællesveje på landet er at sikre, at der er adgang for
de vejberettigede til deres ejendomme og lodder ad veje, der
er i god og forsvarlig stand, foreslås indført som en ny regel,
at private fællesveje på landet, der er taget i brug som priva-
te fællesveje, ikke kan nedlægges uden kommunalbestyrel-
sens tilladelse.

De i forslagets stk. 2 og 3 indeholdte bestemmelser skal
sikre, at eksisterende veje hurtigt genoprettes, hvis de ned-
lægges uden kommunens tilladelse, og at vejejerne først
sletter vejarealerne, når kommunalbestyrelsen har givet tilla-
delse hertil. Kommunalbestyrelsens sagsbehandling sker ef-
ter reglerne i lovens §§ 72-78.

Til nr. 12:
De i forslagets § 141, nr. 12, indeholdte bestemmelser om

vedligeholdelse af private fællesveje på landet, lovens kapi-
tel 6, erstatter den gældende privatvejslov kap. 6 om istand-
sættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet,
§§ 13-22.

Den gældende privatvejslovs § 13 tager sit udgangspunkt i
aftalerne for vejen, og ud fra disse fastslås, hvem der har
pligt til at sørge for at vedligeholde en privat fællesvej på
landet, herunder hvordan arbejderne eller udgifterne skal
fordeles. I de tilfælde, hvor der ikke findes en aftale mv. om
vedligeholdelsen, skal de vejberettigede brugere vedligehol-

de vejen, og afholde udgifterne til vedligeholdelsen i forhold
til deres brug af vejen.

Denne bestemmelse forslås erstattet med en ny § 13, der
fastslår, at de vejberettigede er ansvarlige for, at vejen er i
god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.
Bestemmelsen fastslår alene, hvem der er ansvarlige i for-
hold til vejmyndigheden.

Den foreslåede ændring vurderes at lette vejmyndighedens
administration, ligesom det forventes at bidrage til hurtigere
løsning af de vejtekniske og trafikale problemer på vejen.
Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.10.

Forslaget til en ny § 14 regulerer, hvornår kommunalbe-
styrelsen skal tage stilling til, om en vej er i god og forsvar-
lig stand, ligesom den giver kommunalbestyrelsen hjemmel
til af egen drift at tage stilling til dette spørgsmål.

I henhold til den gældende privatvejslovs § 14 skal kom-
munalbestyrelsen tage stilling til istandsættelsen og vedlige-
holdelsen af en privat fællesvej på landet, hvis en vejberetti-
get gør gældende, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand i
forhold til færdslens art og omfang, eller at gældende be-
stemmelser om vejens vedligeholdelse ikke længere er til-
strækkelige, eller at en tidligere fordeling fastsat af kommu-
nalbestyrelsen på grundlag af de vejberettigedes brug af ve-
jen bør ændres på grund af ændringer i de vejberettigedes
brug af vejen. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift selv
tage stilling til disse spørgsmål.

Forslaget til en ny § 14 erstatter den gældende bestemmel-
se i privatvejslovens § 14. Det vurderes, at der fortsat er be-
hov for en bestemmelse om, hvornår en vejberettiget grund-
ejer kan anmode kommunalbestyrelsen om at tage stilling til
vejens tilstand, eller til om en tidligere fastsat udgiftsforde-
ling fortsat skal være gældende for den fremtidige vedlige-
holdelse, jf. kommunens afgørelse. På samme måde kan
kommunen i en række tilfælde have behov for af egen drift
at kunne tage stilling til spørgsmålet med henblik på at vare-
tage de vejberettigedes behov for f.eks. renovationsafhent-
ning, madudbringning m.m. I begrænsede tilfælde kan kom-
munen have behov for at kunne træffe afgørelser om vejens
stand med henblik på at sikre offentlighedens adgang efter
naturbeskyttelseslovens regler.

Som led i arbejdet med administrative forenklinger fore-
slås den gældende § 14, stk. 2, ophævet. Efter denne be-
stemmelse har en vejberettiget krav på, at kommunalbesty-
relsen på ny tager stilling til en udgiftsfordeling, hvis den
gældende udgiftsfordeling er mindst 2 år gammel. Det skøn-
nes ikke nødvendigt med denne tidsmæssige begrænsning.
Kommunalbestyrelsen er efter de almindelige forvaltnings-
regler forpligtet til at genoptage en forvaltningsretlig afgø-
relse, hvis forholdene ændrer sig i en sådan grad, at afgørel-
sen ville have fået et andet indhold, hvis de nye forhold var
indgået i beslutningsgrundlaget. Der gælder ingen tidsbe-
grænsning for denne forpligtelse. Spørgsmålet, om en ud-
giftsfordeling skal genoptages, vil derfor være omfattet af
denne almindelige forvaltningsretlige bestemmelse og ses
ikke at indebære en forringelse af borgernes retsstilling.
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Efter ønske fra kommunerne, der har oplyst, at omkring
halvdelen af alle vejsynssager på private fællesveje på lan-
det afsluttes uden, at der træffes nye bestemmelser om vedli-
geholdelsen eller udgiftsfordelingen, foreslås i stk. 3 indsat
en ny særskilt hjemmel for kommunen til at bestemme, at
den, der har anmodet kommunalbestyrelsen om at se på sag-
en på ny, kan pålægges at afholde kommunens administrati-
ve udgifter, når det skønnes rimeligt i forhold til, hvad den
pågældende borger vidste eller burde have vidst om kommu-
nens tidligere beslutningsgrundlag. Normalt skal fordelingen
af de administrative udgifter ved sagens behandling følge
samme fordeling som fordelingen af de aktuelle og/eller
fremtidige arbejder, som kommunen kræver udført, for at
vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til de vejberetti-
gedes færdsel på vejen. Bestemmelsen i § 14, stk. 3, har så-
ledes karakter af undtagelsesbestemmelse og skal kun brin-
ges i anvendelse der, hvor det måtte stå den grundejer, der
har rejst sagen over for kommunen, klart, at vedkommende
bad kommunen om at tage stilling til spørgsmål, som klart
falder uden for kommunens kompetence (f.eks. en privatret-
lig uenighed), eller det måtte være klart for grundejeren, at
vejen er i god og forsvarlig stand, eller at der ikke er sket
ændringer i de vejberettigedes brug af vejen siden seneste
udgiftsfordeling. Altså at anmodningen var åbenbart for-
målsløs.

Forslaget til en ny § 15 erstatter de gældende bestemmel-
ser i privatvejslovens §§ 15 til 18, der omhandler kommu-
nalbestyrelsens kompetence til at træffe afgørelser vedrøren-
de en privat fællesvejs stand, herunder bestemmelser om
den fremtidige vedligeholdelse (§§ 15-16), procedurebe-
stemmelser (§ 17) og fordeling af de påbudte arbejder eller
udgifterne hertil (§ 18).

Når de vedligeholdelsespligtige ikke opfylder deres for-
pligtelse efter § 13, giver den gældende regel i § 15 kommu-
nalbestyrelsen ret til at bestemme hvilke arbejder, der skal
udføres, og hvornår dette skal ske med henblik på, at vejen
er i god og forsvarlig stand i forhold til de vejberettigedes
færdsel på vejen.

§ 15, stk. 2, er ikke udtømmende. Kommunalbestyrelsen
kan bl.a. bestemme, at de enkelte vedligeholdelsespligtige
skal udføre bestemte arbejder svarende til deres respektive
andele af byrden, fordelt efter § 15, ligesom kommunalbe-
styrelsen kan bestemme fordelingen af udgifter ved et vej-
syn, som afholdes efter anmodning fra en vejberettiget.

Kommunalbestyrelsen kan også bestemme, at de påbudte
arbejder skal udføres som et samlet arbejde under kommu-
nens kontrol. Dette vil især være tilfældet, når arbejdernes
karakter eller omfang gør det mest hensigtsmæssigt, at de
udføres i en samlet arbejdsproces. Endvidere kan bestem-
melsen anvendes i de situationer, hvor den manglende vedli-
geholdelse af vejen skyldes dyb uenighed mellem de vedli-
geholdelsespligtige eller mellem en vedligeholdelsespligtig
og vejens ejer. Endelig kan kommunalbestyrelsen bestem-
me, at flere private fællesveje på landet, der udgør en færd-
selsmæssig enhed, skal vedligeholdes under ét. I så fald skal
arbejderne udføres som et samlet arbejde under kommunens
kontrol.

I henhold til den gældende § 16 kan kommunalbestyrelsen
endvidere bestemme, hvordan private fællesveje på landet
fremtidigt skal vedligeholdes. Arbejder vedrørende den
fremtidige vedligeholdelse pålægges de enkelte vedligehol-
delsespligtige i forhold til deres respektive andel af vedlige-
holdelsesbyrden. Kommunalbestyrelsen kan således ikke be-
stemme, at fremtidige vedligeholdelsesarbejder skal udføres
som samlede arbejder under kommunens kontrol, medmin-
dre dette sker efter § 21, stk. 2 (overenskomster om den
fremtidige vedligeholdelse).

Ifølge procedurebestemmelsen i den gældende § 17 skal
kommunalbestyrelsen enten afholde vejsyn eller gennemfø-
re en skriftlig høring, inden den træffer bestemmelser om en
privat fællesvejs vedligeholdelse og istandsættelse eller æn-
drer en tidligere afgørelse om fordeling af udgifterne og ar-
bejderne på grundlag af de vejberettigedes brug af vejen.
Hvis der er gået mere end 2 år siden kommunalbestyrelsens
seneste afgørelse om vejens istandsættelse og vedligeholdel-
se, skal kommunalbestyrelsen afholde vejsyn, når den vejbe-
rettigede anmoder herom. De særlige procedurebestemmel-
ser i § 17, stk. 4, om vejsyn skal suppleres med de alminde-
lige forvaltningsretlige regler, navnlig parthøringsforpligtel-
sen i forvaltningslovens § 19.

Den gældende § 18 pålægger kommunalbestyrelsen at for-
dele de påbudte arbejder eller udgifterne hertil efter de afta-
ler eller andre privatretlige bestemmelser, der findes for ve-
jen. Hvis der ikke er en aftale, eller hvis der ikke er enighed
om, at aftalen skal anvendes i den foreliggende situation,
fordeler kommunalbestyrelsen arbejderne eller udgifterne
mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen.

Med forslaget til en ny § 15 er kommunalbestyrelsens
kompetence til at træffe de nødvendige afgørelser, med hen-
blik på at sikre at vejen er i god og forsvarlig stand, uændret.
Kommunalbestyrelsen kan fortsat bestemme, at et arbejde
skal udføres som et samlet arbejde, hvis arbejdet har en så-
dan karakter eller omfang, at kommunalbestyrelsen anser en
udførelse ved et samlet arbejde mest hensigtsmæssig, eller
når der konstateres en sådan uenighed mellem parterne, at
det vurderes overvejende sandsynligt, at de påbudte arbejder
ikke vil blive udført til tiden. Kommunalbestyrelsen kan
endvidere bestemme, hvordan en privat fællesvej på landet
fremover skal vedligeholdes.

Med forslaget til § 15, stk. 2, videreføres den gældende
bestemmelse i privatvejslovens § 15, stk. 4, hvorefter kom-
munalbestyrelsen kan bestemme, at flere private fællesveje,
der udgør en færdselsmæssig enhed, skal vedligeholdes
samlet. Et sådant arbejde skal udføres som et samlet arbejde
under kommunens kontrol, og udgifterne fordeles efter for-
slaget til § 15, stk. 4.

Efter forslaget til § 15, stk. 3, kan kommunen frit bestem-
me den undersøgelsesmetode – typisk vejmøde, vejsyn eller
skriftlig høring – der er mest hensigtsmæssig med henblik
på at oplyse sagen i et sådant omfang, at der kan træffes en
lovlig og forsvarlig afgørelse. Når kommunalbestyrelsen ag-
ter at træffe beslutning om, at arbejdet skal udføres som et
samlet arbejde, skal de vejberettigede brugere have en frist
på mindst 4 uger til at fremkomme med bemærkninger og
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indsigelser til kommunens forslag, herunder udgiftsforde-
ling. På baggrund af de modtagne høringssvar træffer kom-
munalbestyrelsen sin endelige afgørelse.

I henhold til den gældende privatvejslovs § 17, stk. 5, skal
der fastsættes en frist på mindst 3 uger til at fremkomme
med bemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med
skriftlige høringer. Denne frist foreslås ændret til 4 uger
med henblik på at ensrette fristbestemmelserne i loven.

Forslaget til § 15, stk. 4, 1. pkt., er en fortsættelse af den
hidtidige fordelingsmåde vedrørende fordeling mellem de
vejberettigede i forhold til deres brug af vejen. Med hensyn
til kommunalbestyrelsens konstatering af, om og hvordan en
vejberettiget bruger vejen, er der ikke tilsigtet ændringer i
forhold til gældende praksis. Det må fortsat bero på en
konkret vurdering.

Med forslaget til § 15, stk. 4, 2. pkt., indføres en pligt for
kommunalbestyrelsen til at afholde de udgifter på en privat
fællesvej på landet, som skyldes arbejder med henblik på at
sikre offentlighedens muligheder for gående og cyklende
færdsel på vejen, jf. naturbeskyttelseslovens regler.

Det forhold, at vejmyndigheden efter forslaget til § 15,
stk. 4, ikke skal benytte eventuelle aftaler ved sin fordeling
af arbejdsopgaverne eller udgiftsfordelingen, betyder ikke,
at aftalen er sat ud af kraft. Aftalen er således fortsat gæl-
dende mellem aftaleparterne og vil fastlægge, hvem der i
sidste ende skal afholde udgifterne til arbejderne på vejen og
har pligt til at sørge for, at arbejderne udføres. Det er blot ik-
ke vejmyndighedens opgave at afdække eller løse disse afta-
leretlige spørgsmål.

Som en konsekvens heraf ophæves den gældende § 20 om
udsættelse af udgiftsfordelingen, hvis der er uenighed om
forståelsen af private aftaler.

Forslaget til § 16 sammenskriver og viderefører den gæl-
dende privatvejslovs § 15, stk. 2, nr. 1, § 16, stk. 2, og § 21,
stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan således fortsat bestemme,
at en vedligeholdelsespligtig – nu alene på grundlag af ved-
kommendes brug af vejen – skal vedligeholde en nærmere
bestemt del af vejen, svarende til pågældendes del af byr-
den. Med begrebet konkrete vedligeholdelsesarbejder sigtes
til de arbejder, der er beskrevet i kommunens afgørelse om
vejens vedligeholdelse – såvel arbejder, der skal udføres
umiddelbart efter meddelelsen af afgørelsen, som fremtidige
vedligeholdelsesarbejder.

Efter den foreslåede § 17 indgår såvel de dokumenterede
udgifter til de påbudte vedligeholdelsesarbejder, f.eks. grus,
asfalt, arbejdsløn m.m., som kommunens dokumenterede
administrative udgifter i forbindelse med sagen i de udgifter,
som kommunalbestyrelsen fordeler blandt de vedligeholdel-
sespligtige grundejere, jf. forslagets § 13, i forhold til deres
brug af vejen. Forslaget erstatter den gældende privatvejs-
lovs § 15, stk. 2, nr. 3, og § 22 og indebærer en formel op-
hævelse af bestemmelsen om administrationstillæg.

I henhold til den gældende privatvejslovs § 15, stk. 2, nr.
3, kan kommunalbestyrelsen bestemme, hvordan udgifter til
vejsynet skal fordeles. Det sker typisk efter samme forde-
lingsnøgle som for de egentlige vejarbejder. Men kommu-

nalbestyrelsen kan i særlige tilfælde pålægge den, der har
anmodet om vejsynet, at betale udgifterne til vejsynet, hvor
det burde være indlysende for borgeren, at kommunalbesty-
relsen ikke kan tage stilling til de privatretlige problemer,
pågældende i virkeligheden har ønsket at få afgjort uden om
domstolene.

Efter den gældende privatvejslovs § 22 kan kommunen
opkræve et administrationstillæg på op til 9 pct. af anlægs-
udgifterne. Denne bestemmelse er indført med lov nr. 1537
af 21. december 2010.

I overensstemmelse med den grundlæggende opfattelse af
private fællesveje på landet og kommunalbestyrelsens rolle,
stilles der forslag om at ophæve denne bestemmelse. Det
forekommer ikke umiddelbart rimeligt, at kommunalbesty-
relsen skal have administrative udgifter med at løfte de op-
gaver, som de vejberettigede principielt selv skal aftale sig
frem til. En ophævelse af § 22 vil derfor betyde, at kommu-
nalbestyrelsen kan kræve alle sine dokumenterede admini-
strative udgifter dækket af de vedligeholdelsespligtige. En
ophævelse af begrænsningen i administrationstillægget vur-
deres ligeledes at bidrage til, at de vejberettigede i højere
grad selv løser vejproblemerne.

Med forslaget ophæves endvidere en udtrykkelig hjemmel
til at indgå afdragsordninger, jf. privatvejslovens § 54. Be-
hovet for en sådan udtrykkelig hjemmel for private fællesve-
je på landet anses beskedent. Der kan dog være et rimeligt
behov herfor i tilfælde af vedligeholdelse (reparationer) af
broværker, der indgår som en del af vejen. Hvis kommunal-
bestyrelsen vurderer, at der foreligger en situation, hvor der
konkret er anledning til at stille en kommunegaranti eller
indgå en afdragsordning med de vedligeholdelsespligtige,
vil det efter Transportministeriets opfattelse være muligt at
indgå sådanne ordninger selv uden udtrykkelig hjemmel i
privatvejsloven.

Den gældende privatvejslovs § 19 foreslås ikke videreført.
Den gældende bestemmelse giver en vedligeholdelsespligtig
grundejer ret til at kræve, at kommunalbestyrelsens afgørel-
se om vejens vedligeholdelse udsættes, hvis de konstaterede
mangler i overvejende grad skyldes uvedkommende færdsel,
og pågældende fremsætter krav om, at denne færdsel helt el-
ler delvist forbydes. Den vedligeholdelsespligtige har heref-
ter 6 måneder til på privatretligt grundlag, evt. med inddra-
gelse af politiet, jf. færdselslovens § 97, stk. 2 og 3, at etab-
lere et forbud imod den uvedkommende færdsel.

I forbindelse med ønsket om regelforenkling foreslås § 19
ikke videreført, idet det er vurderet, at kommunerne hurtige-
re skal kunne træffe afgørelser vedrørende vejens stand. Det
har ligeledes generelt været hensigten med lovforslaget at
begrænse de situationer, kommunerne skal inddrages i ve-
drørende uenighed mellem de vedligeholdelsespligtige og
vejejeren om, hvilken færdsel der må være på vejen, da dette
grundlæggende er et privatretligt spørgsmål.

Med forslaget til § 18 videreføres ordningen fra den gæl-
dende privatvejslovs § 21, stk. 2, hvor et kvalificeret flertal
af de vedligeholdelsespligtige kan bede kommunalbestyrel-
sen om at forestå vedligeholdelsen af vejen, herunder den
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fremtidige vedligeholdelse af vejen, for samtlige vedligehol-
delsespligtiges regning. Det nærmere omfang af kommu-
nens forpligtelse må bero på den konkrete aftale mellem
kommunalbestyrelsen og de vedligeholdelsespligtige.

Med forslagets stk. 2 præciseres, at kommunen skal vælge
det billigste tilbud, der er i overensstemmelse med afgørel-
sens eller aftalens beskrivelse af vejarbejderne og de tidsfri-
ster, der er fastsat herfor. Kommunalbestyrelsen skal ind-
hente 3 tilbud, hvor dette er muligt, medmindre udbudslov-
givningen foreskriver en anden fremgangsmåde. I alminde-
lighed vurderes værdien af arbejder på private fællesveje på
landet at holde sig under grænseværdierne i udbudslovgiv-
ningen. De vedligeholdelsespligtige kan anmode kommunal-
bestyrelsen om at redegøre for, hvordan kommunen har kon-
kurrenceudsat det pågældende arbejde.

Til nr. 13:
Forslaget i § 141, nr. 13, erstatter den gældende privat-

vejslovs § 23. Det er hensigtsmæssigt med en sproglig præ-
cisering af, at kommunalbestyrelsens afgørelse om vinter-
vedligeholdelse og renholdelse vedrører en konkret vej eller
vejstrækning. Der bør i almindelighed ikke være et stort of-
fentligretligt behov for at regulere snerydning og glatførebe-
kæmpelse på disse veje, idet de daglige brugere må skønnes
at være nærmest til at foretage de ønskede eller nødvendige
foranstaltninger. Bestemmelsen vil dog navnlig få betydning
for de veje, hvor intern uenighed medfører, at adgangsfor-
holdene til de vedligeholdelsespligtiges ejendomme vanske-
liggøres i en sådan grad, at andre offentligretlige servicefor-
anstaltninger, f.eks. afhentning af renovation, hjemmehjælp
m.m. ikke kan gennemføres fysisk, eller hvor anden lovgiv-
ning, herunder arbejdsmiljøregler, stiller særlige krav til ve-
jens vinterstandard.

Med forslaget ophæves endvidere kommunalbestyrelsens
forpligtelse til at forhandle med politiet, inden der træffes
afgørelser efter privatvejsloven om vintervedligeholdelse og
renholdelse af private fællesveje på landet. Dette er et ud-
slag af den beskedne offentligretlige interesse i dette vejnet.

Vedrørende ændringen i affattelsen af forslagets § 23, stk.
4, hvorved der ikke længere henvises til privatvejslovens §
84, henvises til bemærkningerne til § 141, nr. 7.

Endelig ophæves bestemmelsen om, at kommunalbesty-
relsen skal godkende overdragelse af pålagte pligter til vin-
tervedligeholdelse og renholdelse. Der henvises til bemærk-
ningerne til forslagets § 141, nr. 73 om ophævelse af den
gældende § 84.

Til nr. 14-16:
Vedrørende ændringen i forslagets § 141, nr. 14-16, hen-

vises til bemærkningerne til § 141, nr. 5, om begreberne
vedligeholdelse og istandsættelse.

Til nr. 17-18:
Ændringen i forslagets § 141, nr. 17, er alene en sproglig

konsekvensrettelse, således at der henvises til de gældende
ekspropriationsregler i vejloven.

Ændringen i forslagets § 141, nr. 18, er alene en sproglig
ændring, der skal fremme læsevenligheden af bestemmel-
sen. Når kommunens udgifter til tinglysning m.m. skal af-
holdes af grundejerne, fordeler kommunalbestyrelsen udgif-
terne efter bestemmelserne i lovens kapitel 9.

Til nr. 19:
Med ændringen i forslagets § 141, nr. 19, ændres bredde-

tillægget fra 1 meter til 1,5 meter. I forbindelse med den før-
ste høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje
blev der gjort opmærksom på, at breddetillægget burde være
1,5 meter af hensyn til kørestolsbrugere. Dette ønske er her-
med imødekommet.

Til nr. 20:
Ændringen i § 141, nr. 20, er ikke blot en konsekvensret-

telse af forslaget til en vejlovs § 101, men indebærer tillige,
at der også skabes en ny hjemmel til at foretage arkæologi-
ske forundersøgelser i forbindelse med vejmyndighedens
påbud om anlæg af udlagte private fællesveje i byer og by-
mæssige områder. Der henvises til bemærkningerne til for-
slag til § 101 i lov om offentlige veje.

Til nr. 21:
Vedrørende ændringen i forslagets § 141, nr. 21, henvises

til bemærkningerne til § 141, nr. 5.

Til nr. 22:
Ændringen i forslagets § 141, nr. 22, er en konsekvensret-

telse, således at der henvises til de gældende ekspropriati-
onsregler i vejloven.

Til nr. 23:
Vedrørende ændringen i forslagets § 141, nr. 23, henvises

til bemærkningerne til § 141, nr. 5, om den nye anvendelse
af begrebet vedligeholdelse.

Til nr. 24-25
Ændringerne i affattelsen af forslaget til § 45, stk. 5, er en

konsekvens af de foreslåede ændringer i dette lovforslags §
141, nr. 27, hvor de særlige regler om fordelingsveje i som-
merhusområder samles i sin egen bestemmelse.

Til nr. 26:
Forslagets § 141, nr. 26, om ophævelse af den gældende §

45, stk. 7, er en konsekvens af forslagets § 141, nr. 27.

Til nr. 27:
Forslagets § 141, nr. 27, om ny § 45 a afløser den nugæl-

dende privatvejslovs § 45, stk. 7, og § 49, stk. 7.
De gældende bestemmelser i privatvejslovens § 45, stk. 7,

og § 49, stk. 7, indebærer, at påbudte arbejder vedrørende
fordelingsveje i sommerhusområder, hvor de private fælles-
veje skal administreres efter byreglerne, jf. lovens § 3, stk.
2, altid skal udføres som samlede arbejder under kommu-
nens kontrol – uanset arbejdets størrelse og økonomiske
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værdi. Udgifterne fordeles mellem de vejberettigede i for-
hold til deres brug af vejen. Privatvejslovens § 44 kan derfor
næppe gøres gældende over for ejere af ejendomme, der
grænser til og har vejret til en fordelingsvej. Hermed er det
uklart, hvem der har pligt til løbende at sørge for, at en for-
delingsvej er i god og forsvarlig stand.

Forslaget til ny § 45 a betyder, at kommunalbestyrelsen
efter de i øvrigt gældende regler i § 45 kan bestemme, at et
påbudt arbejde skal udføres af den grundejer, der grænser til
fordelingsvejen og har vejret til den. Bestemmelsen vil yder-
mere indebære, at den generelle bestemmelse om vedlige-
holdelsesforpligtigede i privatvejslovens § 44 også vil være
gældende for grundejere med ejendomme langs med forde-
lingsveje.

Bestemmelsen indebærer ingen ændringer i, hvornår en
kommunalbestyrelse kan eller skal bestemme, at de påbudte
arbejder skal gennemføres som et samlet arbejde, jf. privat-
vejslovens § 47, stk. 4, og § 49, stk. 3-6.

Med forslagets § 45 a, stk. 2, bliver det muligt at bestem-
me, at flere private fællesveje, herunder fordelingsvejen, der
udgør en trafikal enhed, kan være omfattet af samme afgø-
relse og samme principper for fordelingen af udgifterne. Da
udgifterne i et sådant tilfælde fordeles under ét, og da det må
antages, at benyttelsen af vejen (herunder sliddet) er nogen-
lunde sammenligneligt mellem ejendommene, findes det
ubetænkeligt at fordele udgifterne efter forslaget til ny affat-
telse af § 51, det vil sige efter ejendommenes benyttelse.

Til nr. 28-29:
Forslagets § 141, nr. 28-29, viderefører den gældende pri-

vatvejslovs § 46 om servitutforpligtede, dog med den udvi-
delse, at der også henvises til de vedligeholdelsespligtige for
fordelingsveje i sommerhusområder, jf. den foreslåede § 45
a.

Kommunalbestyrelsen kan således i de tilfælde, hvor
f.eks. en grundejerforening, et vejlag eller en bestemt person
anerkender, at vedkommende har vedligeholdelsespligten,
pålægge denne at udføre og afholde udgifterne til de pålagte
vedligeholdelsesarbejder frem for at pålægge de vedligehol-
delsespligtige grundejere disse pligter efter lovens §§ 45, 45
a, 49 og 52.

Til nr. 30-31:
Forslagets § 141, nr. 30 og 31, er dels en sproglig ændring

af den gældende § 47, stk. 1 og 4, som konsekvens af den
nye anvendelse af begrebet vedligeholdelse. Der henvises
endvidere til bemærkningerne til § 141, nr. 5.

Med forslaget til nr. 31 ændres endvidere § 47, stk. 2,
hvorefter kommunen skal fastsætte en frist på 3 uger til de
vedligeholdelsespligtiges bemærkninger. Der kan forekom-
me tilfælde, hvor en absolut frist på mindst 3 uger til at
fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag til en
vejmyndigheds påtænkte påbud om udførelse af et konkret
arbejde kan være uhensigtsmæssig, f.eks. påbud om at rette
fliser op. Det foreslås i stedet, at vejmyndigheden med et ri-
meligt varsel meddeler sit påtænkte påbud til en vedligehol-

delsesforpligtet om at udføre et bestemt arbejde på den del
af den private fællesvej, som ligger nærmest vedkommendes
ejendom. Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde kræve, at
forholdet udbedres straks. Vejmyndigheden vil i den forbin-
delse skulle afveje hensynet til den pågældende grundejer,
herunder vedkommendes muligheder for at udføre arbejdet,
med den ulempe eller fare for vejens brugere, der består i, at
forholdet ikke kan kræves udbedret straks. Et sådant særligt
tilfælde kunne være et farligt hul i fortov eller kørebane. Det
er ikke muligt at henvise trafikanterne til en anden vognba-
ne/fortov, og det ville skabe en urimelig situation for de øv-
rige vejberettigede og trafikanter at afspærre vejen, indtil en
frist for indsigelser var udløbet. Der foreligger således en si-
tuation af nødretsliglignende karakter.

Til nr. 32-33:
Vedrørende ændringen i forslagets § 141, nr. 32-33, hen-

vises til bemærkningerne til § 141, nr. 5.

Til nr. 34:
Med forslagets § 141, nr. 34, er affattelsen af den gælden-

de bestemmelse i § 49, stk. 1, om kommunalbestyrelsens
fordeling af udgifter sprogligt præciseret og rettet som kon-
sekvens af de øvrige ændringer i fordelingsreglerne. Privat-
vejslovens § 49 indeholder reglerne om fordeling af udgif-
terne på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Det foreslåede § 49, stk. 2, medfører, at kommunalbesty-
relsen fremover, udover udgifterne til vedligeholdelsen, kan
få dækket alle sine administrative, dokumenterbare udgifter
forbundet med en afgørelse om vedligeholdelse af private
fællesveje i byer og bymæssige områder, når arbejderne skal
udføres som samlede arbejder. Bestemmelsen indebærer, at
de vedligeholdelsesforpligtigede skal afholde samtlige do-
kumenterede udgifter vedrørende de påbudte arbejde, såvel
kommunens administrative udgifter som udgifterne til eks-
terne konsulenter, der har været benyttet i sagen. Det forud-
sættes, at regningerne er speciferede. Kommunalbestyrelsen
kan fortsat ikke kræve sine administrative udgifter forbundet
med påbud til den enkelte grundejer, jf. privatvejslovens §
47, stk. 1, dækket af grundejeren. Der henvises i øvrigt til
bemærkningerne til § 141, nr. 41, som ophæver den gælden-
de § 53 om administrationstillæg.

I forslagets stk. 3 er den gældende bestemmelse i lovens §
49, stk. 5, præciseret, således at det nu udtrykkeligt fremgår,
at kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til de forbedrin-
ger, som kræves gennemført på den private fællesvej af hen-
syn til den almene færdsel på vejen. Begrebet istandsættelse
i den gældende § 49, stk. 5, har givet anledning til fortolk-
ningstvivl, da begrebet i daglig tale blev anvendt til andet og
mere end rene standardforbedringer.

Forslagets stk. 4 og 5 viderefører de gældende bestemmel-
ser i lovens § 49, stk. 3 og 6.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har, i sin egenskab af
øverste kommunale tilsynsmyndighed, i et brev af 19. de-
cember 2013 til en kommune udtalt, at det er ministeriets
vurdering, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke indeholder
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hjemmel til, at kommunerne afholder udgifter til istandsæt-
telse og vedligeholdelse af private fællesveje. En kommune
kan således alene afholde sådanne udgifter i det omfang,
dette er hjemlet i lov om private fællesveje, jf. herved lovens
§ 49, stk. 3 og 5 som affattet ved lovforslagets § 141, nr. 34,
og lovens § 15, stk. 4, 2. pkt., som affattet ved lovforslagets
§ 141, nr. 12.

Til nr. 35:
I § 141, nr. 35, foreslås overskriften ”Begrænsninger ve-

drørende vand- og vejarealer” ophævet, fordi denne over-
skrift vanskeliggør en hurtig orientering i bestemmelserne
om fordeling af udgifterne til samlede arbejder. De egentlige
fordelingsregler, der fremgår af forslagets § 141, nr. 37,
fremstår uhensigtsmæssigt under en overskrift om begræns-
ninger vedrørende vand- og vejarealer.

Til nr. 36:
Forslagets § 141, nr. 36, viderefører privatvejslovens § 50

stk. 1, med den ændring, at affattelsen af den gældende be-
stemmelse i § 50, stk. 2, om kommunalbestyrelsens forde-
ling af udgifter for en kort, blind vej er sprogligt præciseret
og rettet som konsekvens af de øvrige ændringer i forde-
lingsreglerne.

Til nr. 37:
Forslagets § 141, nr. 37, erstatter den gældende lovs § 51,

som fastlægger, hvordan kommunalbestyrelsen fordeler ud-
gifterne til samlede arbejder på private fællesveje i byer og
bymæssige områder, når der ikke er enighed herom blandt
de bidragspligtige.

Med hensyn til den gældende § 51 og dette forslag til nye
fordelingsbestemmelser, som indebærer store administrative
lettelser for kommunalbestyrelsen, henvises til de almindeli-
ge bemærkninger afsnit 2.9 om fordeling af vejbidrag til of-
fentlige veje og fordeling af udgifter til samlede arbejder på
private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Til nr. 38-39:
Vedrørende ændringen i forslagets § 141, nr. 38 og 39,

henvises til bemærkningerne til § 141, nr. 5.

Til nr. 40-41:
Med hensyn til forslagets § 141, nr. 40 og 41, om ophæ-

velse af overskriften ”Administrationstillæg” og bestemmel-
sen § 53 om samme, henvises til de almindelige bemærknin-
ger afsnit 2.12.5 om administrationstillægget.

Til nr. 42:
Forslaget i § 141, nr. 42, erstatter den gældende privat-

vejslovs § 55.

Privatvejslovens § 55 vedrører kommunens udførelse af på-
budte enkeltstående arbejder eller samlede arbejder på pri-
vate fællesveje i byer.

Det fremgår af den gældende § 55, stk. 1, at kommunalbe-
styrelsen skal sørge for udførelsen af de arbejder, som den
kræver udført som samlede arbejder, for de vedligeholdel-
sespligtiges regning.

Efter aftale med de vedligeholdelsespligtige grundejere,
eller hvis grundejere, der repræsenter mindst to tredjedele af
udgifterne til vejens vedligeholdelse, beder om det, kan
kommunalbestyrelsen bestemme, at den helt eller delvist på-
tager sig vedligeholdelsen, herunder eventuelt den fremtidi-
ge vedligeholdelse af en privat fællesvej, for grundejernes
regning. Det fremgår af privatvejslovens § 55, stk. 2 og 3.
Når der ikke er enighed blandt grundejerne, kan kommunal-
bestyrelsen kun opkræve dokumenterede udgifter – i mod-
sætning til et fast, årligt bidrag.

I henhold til den gældende § 55, stk. 4, skal kommunalbe-
styrelsen endvidere snarest muligt sørge for, at manglende
eller mangelfuldt udførte påbudte arbejder, udføres for de
grundejeres regning, som er blevet pålagt at udføre de på-
gældende arbejder ud for deres ejendomme.

Ifølge den gældende § 55, stk. 5, skal kommunalbestyrel-
sen sikre sig, at arbejder, der udføres som samlede arbejder
for de vedligeholdelsespligtiges regning, udføres billigst
muligt. De vedligeholdelsespligtige kan forlange, at kom-
munalbestyrelsen fremlægger dokumentation herfor.

I forslagets § 141, nr. 42, indarbejdes de sproglige ændrin-
ger, som er en konsekvens af forslaget til ny definition af
begrebet vedligeholdelse. Der henvises til forslagets § 141,
nr. 5.

Med forslaget ophæves den gældende bestemmelse i § 55,
stk. 2, hvorefter grundejerne efter aftale med kommunen kan
lade kommunen overtage den fremtidige vedligeholdelse af
vejen for grundejernes regning. Denne mulighed for grund-
ejerne er indeholdt i forslagets stk. 2, der er en videreførelse
af den gældende bestemmelse i § 55, stk. 3. Hvis der er et
kvalificeret flertal på 2/3 af de vedligeholdelsespligtige op-
gjort efter deres bidrag til vejen, så er en selvstændig regel
om enighed blandt grundejerne ikke nødvendig.

Den gældende bestemmelse i § 55, stk. 3, videreføres
uændret.

Den gældende privatvejslovs § 55, stk. 5, videreføres ikke
i forslaget til ny § 55, men erstattes af forslaget til ny § 99 a,
jf. dette forslagets § 141, nr.81.

Til nr. 43:
Privatvejslovens § 56 om offentligretlige tilladelser og

godkendelser foreslås ved forslagets § 141, nr. 43, videreført
i en sprogligt ændret form, som skal lette forståelsen af be-
stemmelsen. Endvidere ophæves henvisningerne til § 68,
stk. 1, og § 69, stk. 1. Disse henvisninger er forkerte, da til-
ladelser til gravearbejder i forbindelse med forsyningsled-
ninger ikke er offentligretlige tilladelser, men tilladelser som
ledningsejeren kan handle umiddelbart efter. En offentligret-
lig tilladelse kan kun udnyttes, hvis indehaveren af tilladel-
sen også på privatretligt grundlag kan udnytte myndighe-
dens tilladelse. En tilladelse efter § 68, stk. 1, til at grave i
en privat fællesvej i forbindelse med ledningsarbejder, kan
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udnyttes uden grundejernes samtykke, jf. § 68, stk. 4. Om
tilladelser efter § 69, stk. 1, fremgår det af § 69, stk. 3, at
ejeren af det udlagte vejareal skal give fornøden adgang til
anbringelse, eftersyn og vedligeholdelse af anlæggene. Der
er i øvrigt ikke tilsigtet materielle ændringer i bestemmel-
sen.

De tilladelser, der benævnes offentligretlige tilladelser, er
tilladelser til færdselsregulering, etablering af fremspringen-
de bygningsdele mv. ind over det ibrugtagne vejareal, etab-
lering af beplantning, etablering af overkørsler (adgange),
anden (ikke-trafikal) brug af vejens areal og gravetilladelser,
som ikke knytter sig til forsyningsledninger m.v.

Begrebet understreger, at private fællesveje er privat ejen-
dom, hvor ejeren efter aftale med andre grundejere har ac-
cepteret, at disse kan benytte en del af vedkommendes ejen-
dom som færdselsareal. Kommunalbestyrelsen er derfor
principielt kun tillagt de kompetencer, der er nødvendige for
at sikre, at disse privatejede veje kan tjene som veje, at veje-
ne er i god og forsvarlig stand, og at vejene kan indgå på en
fornuftig måde i trafik- og vejplanlægningen.

Almene, offentligretlige hensyn, der taler imod en ansøg-
ning, kan f.eks. betyde, at kommunalbestyrelsen skal afslå
en ansøgning efter § 57, stk. 1, hvis den vurderer, at det an-
søgte vil komme i konflikt med de trafikale forudsætninger,
hvori den private fællesvej er tænkt at indgå i det samlede
lokale vejnet. Det kunne f.eks. være, at kommunalbestyrel-
sen har foretaget en vurdering af behovet for parkeringsmu-
ligheder i nærområdet, og de eksisterende parkeringsmulig-
heder på den omhandlede private fællesvej indgår i den
samlede kapacitetsvurdering. Dette kunne tale imod en imø-
dekommelse af en ansøgning om forbud imod uvedkom-
mende parkering på vejen.

Med almene, offentligretlige hensyn, der taler imod, kan
der endvidere tænkes på, at den ønskede regulering (den øn-
skede tilladelse) vil udgøre en fare for færdslen på vejen,
herunder de vejberettigedes egen færdsel. Hvis en foranstalt-
ning frembringer en åbenbar fare for andre mennesker, er
det ikke et privatretligt anliggende, om den kan tillades.

Hvis eksemplet er en tilladelse efter § 66 til filmoptagelse
på vejen, herunder evt. en kortvarig afspærring af vejen, vil
kommunalbestyrelsen skulle se på, at trafikale hensyn
(fremkommelighed, trafikafvikling) i nærområdet taler im-
od. Der ville næppe være vejtekniske hensyn, der talte imod
en tilladelse.

Til nr. 45-47:
Med forslaget i § 141, nr. 45-47 er foretaget enkelte

sproglige præciseringer i privatvejslovens § 57, stk. 1, til 3
om forandringer og færdselsreguleringer på private fælles-
veje. Der er ikke tilsigtet ændringer i forhold til gældende
praksis.

Privatvejslovens § 57, stk. 1, har i dag følgende affattelse:
”Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat

fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etab-
lere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering

af færdslen uden kommunalbestyrelsens og politiets godken-
delse. ”

Denne affattelse har givet anledning til en fejlagtig opfat-
telse af kommunalbestyrelsens opgaver. Forslaget til den
sproglige præcisering af § 57, stk. 1, skal derfor præcisere,
at kommunalbestyrelsen meddeler afgørelsen på grundejer-
nes ansøgning om tilladelse til at foretage færdselsregule-
ring m.m. på private fællesveje i byer og bymæssige områ-
der, og at kommunalbestyrelsen ikke kan give tilladelse
uden forinden at have indhentet politiets godkendelse. Bor-
geren skal således ikke selv rette henvendelse dels til kom-
munalbestyrelsen og dels til politiet, for eventuelt til sidst
igen at skulle rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Den foreslåede ændring i § 141, nr. 46 af § 57, stk. 2, er
en konsekvens af forslaget til ændring af stk. 1.

Til nr. 48:
Med forslaget i § 141, nr. 48, ændres affattelsen af den

gældende bestemmelse i lovens § 58, således at kommunal-
bestyrelsens administration lettes.

Forpligtelsen til regelmæssigt at vurdere, om en privat
fællesvej burde opklassificeres til offentlig vej, er præciseret
således, at kommunerne skal vurdere dette spørgsmål mindst
hvert 5 år.

Det skønnes ikke hensigtsmæssigt at pålægge kommunal-
bestyrelserne at foranstalte flere trafiktællinger end det an-
tal, der efter kommunens opfattelse giver et retvisende, gen-
nemsnitsbillede af trafiksammensætningen på vejen. Trafik-
tællingen vil i visse tilfælde kunne gennemføres ved en en-
kelt trafiktælling.

I forslagets stk. 4, 3. pkt., stilles forslag om at indføre en
ny hjemmel for kommunalbestyrelsen til at kunne kræve, at
ansøgerne om trafiktællingen stiller sikkerhed for udgifterne
til trafiktællingen.

Til nr. 49:
Forslagets § 141, nr. 49, indeholder forslag til ny § 59, der

skal erstatte den gældende privatvejslovs § 59 om belysning
på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Privatvejslovens § 59 regulerer, hvornår kommunalbesty-
relsen kan stille krav til vejbelysning på private fællesveje i
byer og bymæssige områder samt fordeling af udgifterne
hertil.

Forslaget til ny affattelse af bestemmelsen viderefører
kommunalbestyrelsens kompetence til at bestemme, at en
privat fællesvej skal holdes belyst, og at grundejerne som
udgangspunkt skal afholde udgifterne til vejbelysningen.

Efter gældende ret fordeler kommunalbestyrelsen udgif-
terne til vejbelysningen i overensstemmelse med reglerne i
§§ 49 og 51 om samlede istandsættelses- og vedligeholdel-
sesarbejder på private fællesveje i byer. Der henvises nær-
mere til de almindelige bemærkninger afsnit 2.9. om forde-
ling af udgifter til vejbidrag til offentlige veje og til samlede
arbejder på private fællesveje i byer og bymæssige områder.
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Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på en
privat fællesvej skal i henhold til privatvejslovens § 59, stk.
2, gennemføres som et samlet arbejde under kommunens
kontrol. Det betyder, at kommunalbestyrelsen oftest vil me-
dregne et administrationstillæg efter reglen i privatvejslo-
vens § 53. Beregning af de enkelte grundejeres bidrag til
vejbelysningen er en administrativ tung opgave.

Den foreslåede nye affattelse af privatvejslovens § 59, stk.
3, jf. dette lovforslags § 141, nr. 49, indebærer, at alle doku-
menterede udgifter til vejbelysning af den pågældende, her-
under kommunens dokumenterede administrative udgifter,
kan pålægges de bidragspligtige grundejere, jf. privatvejslo-
vens § 49.

Som det fremgår af dette lovforslags § 141, nr. 12 og 41,
foreslås de gældende administrationstillægsbestemmelser i
privatvejsloven ophævet og erstattet med en adgang for
kommunalbestyrelsen til at kræve sine dokumenterede og
specificerede administrative udgifter i forbindelse med den
konkrete administration af en privat fællesvej dækket af de
bidragspligtige grundejere.

Da beløbene for vejbelysning, når systemet er i drift, er ri-
meligt beskedne og forudsigelige, stilles der i stk. 4 forslag
om, at grundejerne ikke kan kræve en udgiftsfordeling gen-
optaget til ny fordeling, medmindre der er gået 5 år siden se-
neste fordeling, eller grundejeren sandsynliggør, at der er
sket væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige forde-
lingsgrundlag. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift gen-
optage udgiftsfordelingen, hvor forholdene ændrer sig i en
sådan grad, at kommunalbestyrelsen skønner, at det er rime-
ligt.

I forslagets stk. 5-6 videreføres den gældende lovs § 59,
stk. 4 og 5. Det er dog præciseret i stk. 5, at kommunalbe-
styrelsens betalingsforpligtelse kun gælder for den del af ud-
gifterne, der svarer til de forbedringer i vejbelysningen, som
hensynene til den almene færdsel på vejen kræver.

I forslagets stk. 7 stilles forslag om indførelse af en hjem-
mel for transportministeren til at fastsætte nærmere regler
om opkrævning af udgifterne til belysning, herunder om a
conto opkrævninger.

Ministeren kan f.eks. bestemme, at der kan opkræves a
conto betaling, således som det kendes fra private hjem, el-
ler at afregningen f.eks. sker ved opkrævning over skatten
for ejendomsskatter. Formålet med denne bestemmelse er at
skabe et sikkert grundlag for administrativt enkle og for bor-
gerne kendte opkrævnings- og afregningsmåder.

Til nr. 50:
I forslagets § 141, nr. 50, stilles forslag til ændret affattel-

se af privatvejslovens § 60. Ændringerne er en konsekvens
af de foreslåede ændringer i vejloven, jf. forslaget til en ny
vejlov §§ 86, 88, 92 og 93.

Til nr. 51:
Den foreslåede ændring i § 141, nr. 51, er alene en konse-

kvens ændring som følge af de foreslåede ændringer i forde-
lingsreglerne.

Til nr. 52-57:
Forslaget i § 141, nr. 52-57, er alene konsekvensændrin-

ger som følge af, at der er stillet forslag om, at der ikke læn-
gere i loven skal sondres mellem kørende adgang (overkør-
sel) eller gående adgang (overgang), men at begge disse for-
mer for adgang til en vej benævnes ’adgang’. Der er endvi-
dere foretaget de konsekvensrettelser, som de ændringer i
nummereringer i forslaget til ny vejlov medfører.

Til nr. 59-60:
Som et nyt § 66, stk. 2, i privatvejsloven foreslås det, at

transportministeren får hjemmel til at bemyndige kommu-
nalbestyrelsen (derogation) til at fastsætte nærmere regler
om visse former for råden, som herefter ikke kræver tilladel-
se som nævnt i stk. 1, før foranstaltningen påbegyndes. De
regler, der herefter kan fastsættes af kommunalbestyrelsen,
kan kun omfatte de former for råden, som transportministe-
ren forinden har fastlagt ved bekendtgørelse. Som ved for-
slaget til et nyt § 82, stk. 2, i vejloven, er det et krav, at
kommunalbestyrelsen forhandler med politiet om de nærme-
re regler, og derefter sørger for, at de bliver offentliggjort.

Med denne bestemmelse får transportministeren mulighed
for i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse at lette
den kommunale administration på en række ukomplicerede
områder, der generelt er kendetegnet ved en række fælles-
træk. Det kan f.eks. dreje sig om vareudstillinger langs bu-
tiksfacaden, udeservering og placeringen af cykelstativer.

Bestemmelsen svarer således til principperne i forslaget til
ny § 80, stk. 2, i vejloven. Som det allerede er tilfældet ved
godkendelser efter den gældende privatvejslovs § 66, stk. 1,
vil kommunalbestyrelsens nærmere regler efter stk. 2 have
karakter af en forudgående offentligretlig tilladelse. Hvor-
vidt tilladelsen eller som her kommunalbestyrelsens nærme-
re regler kan udnyttes, er et privatretligt spørgsmål. At et
forhold er omfattet af en tilladelse eller nærmere regler i
medfør af § 66, stk. 2, er således ikke en garanti for, at ansø-
geren kan råde over vejarealet, idet privatretlige forhold i
det konkrete tilfælde (f.eks. naboretlige krav) kan være til
hinder herfor. Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen i sin
udformning af de nærmere regler gør opmærksom herpå.

Forslagene i § 141, nr. 60, er en konsekvensrettelse af for-
slaget i § 141, nr. 59.

Til nr. 61-64
Forslaget i § 141, nr. 61, er en konsekvens af forslaget i §

141, nr. 9, hvorved definitionen på en valgplakat flyttes fra
privatvejslovens § 64, stk. 1, til definitionsbestemmelsen i
lovens § 10, idet der henvises til bemærkninger til nr. 9.

I forslaget til § 141, nr. 62, stilles der forslag om, at det i
lighed med forslaget til vejlovens § 84, stk. 5, nr. 2 og 3, ud-
trykkeligt skal fremgå af privatvejslovens § 66 a, at bestem-
melserne om forbud imod placering af valgplakater i midter-
rabatter også gælder andre skillearealer, f.eks. rundkørsler,
midterøer og lignende. Ændringerne foreslås på baggrund af
en mindre evaluering af valgplakatbestemmelserne gennem-
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ført i foråret 2012 blandt alle landets kommuner og Folke-
tingets partier.

Forslaget i § 141, nr. 63 og 64, er alene en konsekvensret-
telse som følge af forslaget i § 141, nr. 61.

Til nr. 65:
Privatvejslovens § 67 indeholder en henvisning til regle-

rne om gravearbejder i lov om offentlige veje.
Med den foreslåede ændring, herunder det nye stk. 2, hen-

vises til de nye bestemmelser i vejloven om gravearbejder,
jf. lovforslagets §§ 73-76. Herved udmøntes endvidere de
koordinerings- og oplysningsforpligtelser, der er forudsat i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15.
maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostninger
ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommuni-
kation, til også at gælde for vejmyndighedens afgørelser ef-
ter privatvejsloven om private fællesveje i byer og bymæssi-
ge områder, ligesom ledningsejerne pålægges at koordinere
deres grave- og ledningsarbejder indbyrdes og med vejmyn-
digheden.

Til nr. 66-67:
I § 141, nr. 66, foreslås den gældende bestemmelse i pri-

vatvejslovens § 70, stk. 1 og 2, erstattet med bestemmelser
affattet på samme måde som de tilsvarende bestemmelser
for offentlige veje i dette forslags §§ 79 til 81. Med hensyn
til den gældende § 70, stk. 3 om tvister, henvises til dette
lovforslags § 141, nr. 75.

Den gældende privatvejslovs § 70, stk. 1 og 2, er en lov-
fæstelse af gæsteprincippet på private fællesveje og udlagte
private fællesveje i byer og bymæssige områder. Fortolknin-
gen af disse bestemmelser følger fortolkningen af den gæl-
dende vejlovs § 106. Der henvises derfor til de almindelige
bemærkninger afsnit 2.4., for så vidt angår gældende ret.

Med forslagene i § 141, nr. 66-67, sikres det, at der fortsat
opereres med det samme gæsteprincip inden for vejområdet.
Da vejlovgivningen indeholder muligheder for og i privat-
vejslovens § 58, stk. 1, foreskriver jævnlig vurdering af, om
en privat fællesvej bør opklassificeres til offentlig vej, ville
det være uheldigt, hvis ledninger lå efter forskellige gæste-
principper rent indholdsmæssigt afhængig af vejens status
på det tidspunkt, ledningen blev placeret i eller over vejen.

Til nr. 68:
Forslaget i § 141, nr. 68, er alene en konsekvensrettelse af

de foreslåede ændringer i vejloven og privatvejsloven, såle-
des at der henvises til de korrekte bestemmelser om ekspro-
priation.

Til nr. 69:
Forslaget i § 141, nr. 69, indebærer, at formuleringen ”an-

den vejadgang” i den gældende § 72, stk. 3, 2. pkt., ændres
til ”vejadgang”. Der er ikke tilsigtet materielle ændringer
ved denne rent sproglige ændring af bestemmelsen.

Til nr. 70:
I forslagets § 141, nr. 70, stilles forslag til ny affattelse af

privatvejslovens § 74, stk. 1.
Privatvejslovens § 74, stk. 1, er affattet på følgende måde:
”Hvis en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlæg-

ning af en vej eller dele af en vej efter kommunens vurdering
kun kan have betydning for ejerne af de tilgrænsende ejen-
domme, finder § 73 ikke anvendelse”.

Ifølge de særlige bemærkninger til § 74, stk. 1, jf. lovfor-
slag nr. 48 af 5. november 2010 til lov om private fællesveje
(Folketinget 2010-11 1. samling), har det ”i praksis vist sig
tilfælde, hvor det er forekommet meningsløst, at kommunen
skal følge proceduren i den gældende lovs § 54, stk. 1-2,”
(nu § 73). ”Der har været tale om nedlæggelse eller omlæg-
ning af korte ’blinde’ veje med ganske få tilgrænsende ejen-
domme, og som ingen andre grundejere kunne formodes at
have vejret til”.

Forslaget til ny affattelse indebærer, at privatvejslovens §
74, stk. 1, affattes på en sådan måde, at den bringes i bedre
overensstemmelse med formålet. Det skal være muligt for
vejmyndigheden at vælge en enklere procedure i forbindelse
med nedlæggelse og omlægning af private fællesveje eller
vejstrækninger heraf, når vejmyndigheden mener, at kredsen
af parter i spørgsmålet er kendte og velafgrænsede. Specielt
når der er tale om blinde private fællesveje på landet, hvor
den første del af vejen ønskes omlagt, vil ikke alle sagens
parter være omfattet af ’ejere af de tilgrænsende ejendom-
me’, omvendt er det heller ikke hensigtsmæssigt i alle situa-
tioner at tvinge kommunalbestyrelsens til den større og tun-
gere procedure i privatvejslovens § 73.

Til nr. 71:
Forslaget i § 141, nr. 71, er alene en konsekvensrettelse af

de foreslåede ændringer i vejloven, således at der henvises
til de korrekte bestemmelser om taksationsmyndighederne i
lovforslagets § 105.

Til nr. 72:
Privatvejslovens § 79 regulerer kommunalbestyrelsens

mulighed for at fastlægge grundejernes forpligtelser til vin-
tervedligeholdelse og renholdelse samt processen hertil. I
forslagets § 141, nr. 72, foreslås affattelsen af § 79, stk. 1,
ændret, således at beskrivelsen af det fysiske område, en
grundejer kan pålægges pligter for, bliver det samme ved al-
mindelig vedligeholdelse og renholdelse og vintervedlige-
holdelse af en privat fællesvej i by eller bymæssigt område,
jf. privatvejslovens § 47, stk. 1. Den forskellige formulering
i de 2 bestemmelser kunne give anledning til utilsigtede for-
skelle. Ændringen i affattelsen er således alene af redaktio-
nel karakter og ikke udtryk for en udvidelse af grundejernes
pligter.

Til nr. 73:
Med forslaget i § 141, nr. 73, ophæves reglerne om grund-

ejernes overdragelse af pligter, idet der ikke skønnes at være
et offentligretligt behov for, at vejmyndigheden skal god-
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kende grundejerens overdragelse af sine pligter til en anden
fysisk eller juridisk person. Der henvises endvidere til de al-
mindelige bemærkninger afsnit 2.12.2.

Til nr. 74 og 75:
I § 141, nr. 74 og 75, stilles forslag om en indførelse af en

tvistbestemmelse, der af ordensmæssige grunde placeres ef-
ter klagebestemmelsen. Bestemmelsen viderefører den gæl-
dende privatvejslovs § 70, stk. 3, vedrørende tvister mellem
en vejmyndighed og et forsyningsselskab. Bestemmelsen er
en konsekvens af formuleringen af de tilsvarende bestem-
melser vedrørende offentlige veje, jf. forslagets § 133, stk.
2, 4 og 5.

Den foreslåede § 87 a, stk. 2, er dog ny. Den regulerer tvi-
ster mellem en ledningsejer og de vedligeholdelsespligtige,
når sidstnævnte udfører arbejder på vejen for at bringe den i
en god og forsvarlig stand, uden at kommunalbestyrelsen
har truffet en egentlig afgørelse herom. I dette tilfælde kan
ledningsejeren bede kommunalbestyrelsen tage stilling til,
om grundejernes arbejder på vejen, som indebærer, at der
skal foretages arbejde på eller ved ledningen, går ud over,
hvad der er nødvendigt for, at vejen er i god og forsvarlig
stand.

Til nr. 76 og 77:
Med forslaget i § 141, nr. 76 og 77, foreslås indført en ny

bestemmelse for så vidt angår tvister om ledningsforhold på
private fællesveje og en videreførelse af den gældende pri-
vatvejslovs § 88, for så vidt angår klager. Bestemmelsen
fastslår, at de administrative klagemuligheder skal være ud-
tømt, før spørgsmålet kan indbringes for domstolene.

Det må i almindelighed være i alles interesse, at uenighe-
den mellem vejmyndigheder indbyrdes, og mellem vejmyn-
digheden og ledningsejeren forsøges afgjort administrativt
ved transportministerens mellemkomst, før uenigheden
eventuelt indbringes for domstolene. Hermed søges sagerne
afklaret på en hurtigere og mindre ressourcekrævende måde.

Til nr. 78:
Med forslaget i § 141, nr. 78, foreslås indført en frist for

indbringelse for domstolene af transportministerens afgørel-
ser i tvister. Endvidere videreføres den gældende privatvejs-
lovs § 88, 2. pkt., om fristen for at indbringe transportmini-
sterens afgørelser i klager over kommunalbestyrelsernes af-
gørelser for domstolene.

Til nr. 79 til 81:
Forslagene i § 141, nr. 71 til 81, er alene konsekvensret-

telser af henvisninger til vejloven som følge af de foreslåede
ændringer i vejloven.

Til nr. 82:
I bestemmelsen videreføres den gældende privatvejslovs §

99, stk. 1, om lovliggørelse af ulovlige tilstande.
Bestemmelsen understreger således på den ene side, at

vejmyndighedernes afgørelser skal respekteres, og at god-

kendelser og tilladelser skal være indhentet, før foranstalt-
ningerne iværksættes. På den anden side understreger be-
stemmelsen, at vejmyndigheden har pligt til at tage stilling
til, om et forhold, der kræver tilladelse eller godkendelse,
kan godkendes, inden der meddeles påbud om fysisk lovlig-
gørelse.

Forslaget til en ny affattelse af § 99 viderefører ikke den
gældende privatvejslovs § 99, stk. 2 og 3, om tvangsbøder,
idet dette spørgsmål anses udtømmende reguleret i loven om
rettens pleje (retsplejeloven) § 997, stk. 3, om tvangsbøder.

Til nr. 83:
Forslaget i § 141, nr. 83, er en ny generel bestemmelse

om, hvordan kommunalbestyrelsen skal konkurrenceudsætte
de arbejder på private fællesveje, som den kræver udført for
borgernes regning. Der henvises til de almindelige bemærk-
ninger 2.12.

Bestemmelsen erstatter den gældende privatvejslovs § 21,
stk. 5, og § 55, stk. 5. Ændringen betyder endvidere, at for-
pligtelsen til at konkurrenceudsætte arbejder, der efter kom-
munalbestyrelsens beslutning skal udføres for borgernes
regning, udvides til at gælde alle situationer.

I forslagets stk. 3 indsættes en bemyndigelse til transport-
ministeren, hvorefter der kan fastsættes regler om, at visse
påbudte arbejder ikke skal konkurrenceudsættes. Det kan for
eksempel være regler som undtager arbejder af en lavere
økonomisk værdi fra kravet om konkurrenceudsættelse.

En udmøntning af bemyndigelsen i stk. 3 vil skulle ske i
respekt af bestemmelser i anden lovgivning, herunder EU-
retten, om konkurrenceudsættelse. I det omfang bestemmel-
sen anvendes til at undtage arbejder af beskeden økonomisk
værdi, vil den således ikke komme i konflikt med værdi-
grænserne i den danske tilbudslovgivning eller EU-udbuds-
reglerne.

Til § 142

Til nr. 1, 2 og 4:
De foreslåede ændringer i § 3 i lov om fremgangsmåden

ved ekspropriation vedrørende fast ejendom er en konse-
kvens af forslaget til en ny vejlovs § 99, stk. 3 og 4, hvoref-
ter der indføres hjemmel til at foretage arkæologiske forun-
dersøgelser inden ekspropriation og bestemmelse om vars-
ling af sådanne forundersøgelser.

Efter § 3, stk. 2, og § 12, stk. 2, i den gældende lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-
dom skal anlægsmyndigheden og kommissarius offentliggø-
re beslutninger om forarbejder og undersøgelser og afhol-
delse af besigtigelsesforretning i et eller flere på egnen ud-
kommende blade. Endvidere skal oversigtsplaner for det på-
tænkte anlæg ligge til eftersyn på det stedlige kommunekon-
tor eller et andet for offentligheden tilgængeligt sted.

I forslagets § 3, stk. 2, og § 12, stk. 2, foreslås den fore-
skrevne offentliggørelsesmåde – i stedlige dagblade og
fremlæggelse til eftersyn på det stedlige kommunekontor el-
ler andet offentligt tilgængeligt sted - ændret, således at an-
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lægsmyndigheden og kommissarius frit bestemmer, hvor og
hvordan offentliggørelsen skal ske. Fremover får den enkel-
te myndighed ret til at bestemme den offentliggørelsesmåde,
som skønnes bedst egnet til at sikre udbredelsen af de be-
slutninger m.m., der er tale om. Offentliggørelsen kan for
eksempel ske på anlægsmyndighedens, kommissarius' eller
kommunens hjemmeside, ved indrykning af annoncer i sted-
lige dagblade eller ved fremlæggelse til gennemsyn på det
lokale bibliotek, forsamlingshus eller lignende.

Hermed bringes bestemmelserne om offentliggørelse af
statslige ekspropriationsplaner på linje med bestemmelser
for offentliggørelse af andre påtænkte beslutninger vedrø-
rende vejspørgsmål. Der henvises i den forbindelse endvide-
re til de almindelige bemærkninger afsnit 2.12.4. og til be-
mærkningerne ovenfor til forslag til vejlovens §§ 99.

Til nr. 3:
Den gældende § 10 i lov om fremgangsmåden ved ekspro-

priation vedrørende fast ejendom fastlægger på samme må-
de som den gældende vejlovs § 60, stk. 2, habilitetsregler
for de personer, der virker ved kommissionerne.

Som med den gældende vejlovs § 60, stk. 2, foreslås det,
at habilitetsreglerne i § 10 i lov om fremgangsmåden ved
ekspropriation vedrørende fast ejendom ophæves. Det vur-
deres ikke nødvendigt at videreføre disse regler, da de på-
gældende personer er omfattet af forvaltningslovens almin-
delige regler om inhabilitet.

Den gældende vejlovs § 60, stk. 1, som videreføres i for-
slaget til en ny vejlov § 109, foreskriver eksplicit, at med-

lemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal
have indsigt i vurdering af ejendomme. Lov om fremgangs-
måden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom indehol-
der ikke en tilsvarende bestemmelse.

Det foreslås, at der indføres en tilsvarende bestemmelse i
§ 10 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrøren-
de fast ejendom, hvorefter medlemmer af ekspropriations-
og taksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af
ejendomme. Det har hidtil været forudsat, at kommissioner-
ne består af vurderingskyndige medlemmer. Der er således
med forslaget ikke tiltænkt en materiel ændring, men en lov-
fæstelse af praksis.

Med forslaget til § 10 bringes bestemmelserne om med-
lemmer af kommissioner vedrørende statslige ekspropriatio-
ner dermed på linje med bestemmelserne om medlemmer af
kommissioner efter vejloven.

Der henvises endvidere til bemærkningerne ovenfor til
forslag til vejlovens § 109.

Til §§ 143-163
De foreslåede bestemmelser er konsekvensrettelser i an-

den lovgivning som følge af lovforslaget.

Til § 164

Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed. Efter
bestemmelsen gælder loven i lighed med de nuværende vej-
love ikke for Færøerne og Grønland.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 141
I lov om private fællesveje, lov nr. 1537 af 21.

december 2010, som ændret ved lov nr. 379 af 2.
maj 2011 og lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages
følgende ændringer:
1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Vejmyndigheden for en offentlig sti kan
bestemme, at en privat fællesvej skal have status
som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som pri-
vat fællesvej. Vejmyndigheden for den offentlige
sti afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne
til den private fællesvejs vedligeholdelse.«

2. § 3 affattes således:
§ 3.  Reglerne i afsnit III (byreglerne) finder an-

vendelse i områder, der er byzone, jf. lov om plan-
lægning, og i Københavns Kommune, jf. dog
stk. 3.

»§ 3. §§ 25-86 finder anvendelse på private fæl-
lesveje i Københavns Kommune og de områder,
der efter lov om planlægning er beliggende i byzo-
ne eller i et sommerhusområde.

Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
byreglerne også skal finde anvendelse i

1) sommerhusområder, jf. lov om planlægning,
og

2) afgrænsede områder i landzone, jf. lov om
planlægning, når disse områder har bymæssig ka-
rakter eller der i disse områder forventes en byud-
vikling, som gør det hensigtsmæssigt, at byreglerne
finder anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
byreglerne skal finde anvendelse i afgrænsede om-
råder i landzone, jf. lov om planlægning, når disse
områder har bymæssig karakter eller er planlagt
hertil.«

Stk. 3.  For private fællesveje i områder, der ad-
ministreres efter byreglerne, jf. stk. 1, men som
udelukkende bruges som driftsveje i forbindelse
med landbrug, skovbrug og fiskeri, gælder dog reg-
lerne i § 12 om omlægning og nedlæggelse og
§§ 13-22 om istandsættelse og vedligeholdelse,
medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer an-
det.

3. § 4 affattes således:
§ 4.  Reglerne i afsnit II (landreglerne) finder an-

vendelse i områder, der ikke er omfattet af § 3,
stk. 1 og 2.

»§ 4. Reglerne i §§ 11-24 a finder anvendelse på
de private fællesveje i landzone, jf. lov om plan-
lægning, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1 og 2.«
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§ 5.  Beslutninger efter § 3, stk. 2 og 3, skal of-
fentliggøres for at være gyldige.

4. I § 5 udgår »og 3«.

5. Overskriften til § 6 affattes således:

»Vedligeholdelse«

§ 6.  I områder, der er omfattet af byreglerne, jf.
§ 3, stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen bestem-
me, at ejeren af en privat vej, jf. § 10, nr. 9, skal
istandsætte og vedligeholde vejen efter reglerne i
denne lovs kapitel 9, hvis vejen

1) indgår i det almindelige vejnet,
2) er mindst 40 m lang og
3) tjener som færdselsareal for mere end syv er-

hvervsvirksomheder, syv parcel- eller sommerhuse
eller 12 beboelseslejligheder.

6. I § 6 udgår »istandsætte og«.

§ 8. - - - 7. § 8, stk. 4, affattes således:
Stk. 4.  Reglerne i §§ 84-86 om overdragelse af

grundejernes pligter, om tilsyn og om henkastning
af affald m.v. finder tilsvarende anvendelse.

»Stk. 4. §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendel-
se.«

§ 10.  I denne lov forstås ved: - - - 8. I § 10, nr. 8, litra e, ændres »kapitel 5« til »kapi-
tel 10«.

8) Udlagt privat fællesvej eller fællessti: Areal,
der er bestemt til fremtidig anvendelse som privat
fællesvej eller privat fællessti ved …

e) beslutning truffet af kommunalbestyrelsen ef-
ter § 72, stk. 3, eller efter kapitel 5 i lov om offent-
lige veje,
- - -

9. I § 10 indsættes som nr. 17 og 18:
»17) Valgplakater: Valgagitatoriske meddelelser

på en vejrbestandig plade, der ikke er større end
0,8 m2.

18) Fordelingsvej: En privat fællesvej, som andre
grundejere end de vedligeholdelsespligtige, jf. §
44, har vejret til og må benytte for at komme til de-
res ejendomme«.

§ 11. - - - 10. § 11, stk. 2-5 ophæves og i stedet indsættes:
Stk. 2.  Udlagte private fællesveje må ikke anlæg-

ges eller tages i brug som privat fællesvej, før kom-
munalbestyrelsen har godkendt vejudlægget. Kom-
munalbestyrelsen kan kræve udarbejdet skitsepro-
jekt til godkendelse.

»Stk. 2. Private fællesveje kan udlægges og tages
i brug som private fællesveje uden kommunalbe-
styrelsens godkendelse«.
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Stk. 3.  Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke
private fællesveje, der

1) udelukkende skal bruges som driftsveje i for-
bindelse med landbrug, skovbrug eller fiskeri,

2) er udlagt ved lokalplan, hvorved vejens præci-
se beliggenhed og bredde er fastlagt,

3) er udlagt ved beslutning truffet af en ekspro-
priationskommission efter reglerne i lov om frem-
gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom,

4) er udlagt ved beslutning truffet af kommunal-
bestyrelsen efter § 72, stk. 3, eller efter kapitel 5 i
lov om offentlige veje eller

5) er udlagt ved retningsplan i henhold til den
hidtidige byggelovgivning.

Stk. 4.  Ved godkendelse af vejudlæg efter stk. 2
skal kommunalbestyrelsen tage hensyn til, om ud-
lægget er teknisk og færdselsmæssigt forsvarligt og
ikke strider mod planlægningen i området.

Stk. 5.  Private fællesveje, der i overensstemmel-
se med stk. 3, nr. 1, er udlagt uden godkendelse,
må ikke overgå til anden færdselsmæssig brug
uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Kom-
munalbestyrelsen kan som betingelse for en sådan
godkendelse kræve ændring af vejens længde- og
tværprofil.

11. § 12 affattes således:
§ 12.  Private fællesveje kan nedlægges af grund-

ejerne uden kommunalbestyrelsens godkendelse.
»§ 12. Private fællesveje, der er taget i brug, må

ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens god-
kendelse, jf. §§ 72-78.

Stk. 2.  Før en privat fællesvej omlægges, skal
kommunalbestyrelsen have godkendt det nye vej-
udlæg, jf. § 11, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan give de vejbe-
rettigede påbud om at genetablere en vej, hvis den
nedlægges uden kommunalbestyrelsens godkendel-
se.

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til
nedlæggelse og omlægning af private fællesveje ef-
ter reglerne i §§ 72-78 og skal gøre det, hvis en
grundejer med den fornødne interesse i spørgsmå-
let anmoder kommunen om det.

Stk. 3. Overholdes påbuddet ikke, kan kommu-
nalbestyrelsen lade vejen genetablere på de vejbe-
rettigedes regning.«

12. Kapitel 6 affattes således:
Kapitel 6 »Kapitel 6

Istandsættelse og vedligeholdelse Vedligeholdelse
De vedligeholdelsesforpligtede
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§ 13.  De, der er forpligtet hertil i henhold til af-
tale eller anden privatretlig bestemmelse, skal hol-
de en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i
forhold til færdslens art og omfang.

§ 13. De vejberettigede er ansvarlige for, at vejen
er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens
art og omfang.

Stk. 2.  Hvis der ikke findes aftaler m.v. om ved-
ligeholdelsen, skal de vejberettigede brugere vedli-
geholde vejen i forhold til deres brug af vejen.

Kommunens stillingtagen
§ 14.  Hvis en vejberettiget gør gældende, at en

vej ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til
færdslens art og omfang, og at eksisterende be-
stemmelser om vejens vedligeholdelse er utilstræk-
kelige til at sikre dette, skal kommunalbestyrelsen
tage stilling til, om der skal fastsættes bestemmel-
ser om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen.

§ 14. En vejberettiget kan anmode kommunalbe-
styrelsen om at tage stilling til, om en vej er i god
og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og
omfang eller til udgiftsfordelingen vedrørende den
af kommunalbestyrelsen fastsatte fremtidige vedli-
geholdelse.

Stk. 2.  Hvis en vejberettiget gør gældende, at tid-
ligere fastsatte bestemmelser om fordeling af arbej-
det mellem de vejberettigede efter brug af vejen, jf.
§ 18, stk. 2, eller § 17 i den hidtil gældende privat-
vejslov, skal ændres, skal kommunalbestyrelsen
tage stilling til spørgsmålet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift
tage stilling til det i stk. 1 nævnte spørgsmål.

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid
af egen drift tage stilling til det i stk. 1 nævnte
spørgsmål.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan pålægge den,
der efter stk. 1 har anmodet kommunen om at tage
stilling til vejens vedligeholdelsesstand eller om at
fastsætte en ny udgiftsfordeling vedrørende vejens
fremtidige vedligeholdelse, at afholde kommunens
dokumenterede administrative udgifter, når dette
efter kommunalbestyrelsens skøn er rimeligt.

Konkret, aktuel istandsættelse
§ 15.  Hvis de vedligeholdelsesforpligtede ikke

opfylder forpligtelsen efter § 13, bestemmer kom-
munalbestyrelsen under iagttagelse af proceduren i
§ 17, i hvilket omfang og på hvilken måde en pri-
vat fællesvej skal istandsættes for at være i god og
forsvarlig stand i forhold til færdslens art og om-
fang.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en
privat fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god
og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og
omfang. Kommunalbestyrelsen kan samtidig træffe
bestemmelse om den fremtidige vedligeholdelse af
vejen.

Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme,
1) at de enkelte vedligeholdelsesforpligtede skal

udføre en nærmere bestemt del af arbejdet, svaren-
de til deres del af byrden,

2) hvornår arbejdet skal være afsluttet, og
3) hvordan udgifterne ved et eventuelt vejsyn,

som kommunen har afholdt i henhold til anmod-
ning fra en vejberettiget, jf. § 17, skal fordeles.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
flere private fællesveje, der udgør en færdselsmæs-
sig enhed, skal vedligeholdes samlet. Arbejderne
skal i så fald udføres som et samlet arbejde. Udgif-
terne fordeles herefter mellem de vejberettigede,
der benytter vejen, jf. stk. 4.
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Stk. 3.  Hvis istandsættelsen har en sådan karakter
eller et sådant omfang, at det ikke kan anses for
hensigtsmæssigt at lade en eller flere af de vedlige-
holdelsesforpligtede udføre arbejdet, kan kommu-
nalbestyrelsen bestemme, at kommunen skal udfø-
re arbejdet som et samlet arbejde, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen påtænker at
bestemme, at et arbejde skal udføres som et samlet
arbejde, skal den med mindst 4 ugers varsel frem-
sende udkast til afgørelse inklusive udgiftsforde-
ling til dem, der forventes at blive berørt af afgørel-
sen. Kommunalbestyrelsen kan først træffe beslut-
ning, når fristen er udløbet.

Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
flere private fællesveje, der udgør en færdselsmæs-
sig enhed, skal istandsættes som et samlet arbejde,
jf. § 21, stk. 1, så udgifterne ved arbejdet fordeles
mellem samtlige bidragspligtige under et.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fordeler arbejderne
og udgifterne til de arbejder, som kommunen efter
stk. 1 og 2 kræver udført, efter de vejberettigedes
brug af vejen. Kommunalbestyrelsen afholder dog
udgifterne til de arbejder, der kræves udført med
henblik på at sikre offentlighedens adgang til vejen
efter reglerne i naturbeskyttelsesloven.

Stk. 5. Fortolkning af private aftaler kan ikke ind-
bringes for kommunalbestyrelsen eller andre admi-
nistrative myndigheder.

Fremtidig vedligeholdelse
§ 16.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, på

hvilken måde en privat fællesvej fremtidig skal
vedligeholdes for at være i god og forsvarlig stand
i forhold til færdslens art og omfang.

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan pålægge de ved-
ligeholdelsesforpligtigede grundejere konkrete
vedligeholdelsesarbejder i forhold til deres brug af
vejen.

Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
de enkelte vedligeholdelsesforpligtede skal udføre
en nærmere bestemt del af arbejdet svarende til de-
res del af byrden.

Stk. 2. Udføres et pålagt vedligeholdelsesarbejde
efter stk. 1 ikke inden for den fastsatte frist, kan
kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for de
vedligeholdelsesforpligtedes regning.

Procedure
§ 17.  Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse

om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller
vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere fast-
lagt byrdefordeling, skal kommunen enten afholde
vejsyn eller møde, jf. stk. 2-4, eller gennemføre en
skriftlig procedure, jf. stk. 5. Før kommunalbesty-
relsen træffer afgørelse om istandsættelse eller ved-
ligeholdelse af vejen, skal kommunen holde vej-
syn, hvis en vejberettiget har fremsat anmodning
herom. Det gælder dog ikke, hvis der inden for de
sidste 2 år er truffet beslutning om vejens istand-
sættelse eller vedligeholdelse.

§ 17. I udgifterne, der fordeles efter dette kapitel,
indgår både dokumenterede anlægsudgifter og do-
kumenterede administrative udgifter for kommu-
nen.

Stk. 2.  Til et vejsyn eller møde skal kommunen
med mindst 2 ugers varsel individuelt indkalde

1) de vejberettigede og
2) dem, som i henhold til aftale eller anden be-

stemmelse skønnes at være forpligtet til at deltage i
vedligeholdelsen m.v.
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Stk. 3.  Indkaldelsen skal endvidere offentliggø-
res mindst 2 uger før vejsynet eller mødet.

Stk. 4.  Ved et vejsyn eller møde skal de frem-
mødte have adgang til at udtale sig. Der skal gøres
notat om indholdet af de oplysninger, der frem-
kommer ved vejsynet eller mødet, som har betyd-
ning for kommunalbestyrelsens afgørelse, og som
ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Kom-
munen skal endvidere på vejsynet eller mødet eller
efterfølgende skriftligt over for de fremmødte rede-
gøre for den påtænkte beslutning, herunder om for-
delingen af arbejdet eller udgifterne, og fastsætte
en frist på mindst 3 uger til at komme med indsi-
gelser mod og ændringsforslag til den påtænkte be-
slutning.

Stk. 5.  I forbindelse med en skriftlig procedure
skal kommunalbestyrelsen gøre enhver, som vil
blive berørt af den påtænkte beslutning, bekendt
med indholdet heraf. Kommunalbestyrelsen fast-
sætter en frist på mindst 3 uger til at fremkomme
med indsigelser mod og ændringsforslag til den på-
tænkte beslutning.

Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen kan først træffe af-
gørelse, når fristerne i stk. 4 eller 5 er udløbet. Af-
gørelsen skal meddeles til enhver, der berøres af
den.

Fordeling af arbejdet
§ 18.  Påbudte arbejder, jf. §§ 15 og 16, eller ud-

gifterne hertil skal fordeles efter aftaler eller andre
privatretlige bestemmelser, hvis sådanne findes.

Stk. 2.  Hvis der ikke foreligger aftaler m.v., jf.
stk. 1, fordeler kommunalbestyrelsen arbejderne el-
ler udgifterne mellem de vejberettigede i forhold til
deres brug af vejen.

Udsættelse
§ 19.  Hvis en vedligeholdelsespligtig under gen-

nemførelsen af en af de procedurer, der er nævnt i
§ 17, gør gældende, at mangler ved vejen i overve-
jende grad skyldes uvedkommende færdsel, og
fremsætter krav om, at der gennemføres helt eller
delvis forbud mod sådan færdsel, kan den pågæl-
dende forlange, at beslutningen om istandsættelse
udsættes i indtil 6 måneder.

Stk. 2.  Hvis der herefter lovligt er gennemført
helt eller delvis forbud mod uvedkommende færd-
sel, kan kommunalbestyrelsens beslutning ikke gå
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ud over, hvad der er nødvendigt for at bringe vejen
i en stand, der er forsvarlig under hensyn til den nu
tilladte færdsel.

Stk. 3.  Er et sådant forbud ikke gennemført, træf-
fes beslutning på grundlag af den faktiske færdsel
på vejen.

§ 20.  Hvis der under gennemførelsen af en af de
procedurer, der er nævnt i § 17, ikke er enighed
mellem grundejerne om gyldigheden eller forståel-
sen af aftaler eller andre privatretlige bestemmelser
om fordelingen af vedligeholdelsesbyrden og heller
ikke er enighed mellem grundejerne om at lade
kommunalbestyrelsen afgøre disse spørgsmål, skal
kommunen opfordre de grundejere, der påstår sig
helt eller delvis fritaget for vedligeholdelsespligten
efter disse bestemmelser, til at indbringe spørgsmå-
let for domstolene eller for taksationsmyndigheder-
ne, jf. § 91. Samtidig udsættes den endelige afgø-
relse, indtil taksationsmyndighedernes afgørelse
foreligger, endelig dom er afsagt, eller retssagen på
anden måde er afsluttet, jf. dog § 21, stk. 3.

Stk. 2.  Hvis retssag ikke er anlagt eller sagen ik-
ke er indbragt for taksationsmyndighederne inden 6
uger efter udsættelsen, genoptager kommunalbe-
styrelsen sagen og fordeler arbejdet eller udgifterne
efter § 18, stk. 2.

Kommunens udførelse af arbejdet Kommunalbestyrelsens udførelse af
vedligeholdelsen

§ 21.  Hvis kommunalbestyrelsen bestemmer, at
en istandsættelse af en eller flere private fællesveje
skal udføres som et samlet arbejde, jf. § 15, stk. 3
og 4, sørger kommunalbestyrelsen for udførelsen
af arbejdet for de vedligeholdelsesforpligtedes reg-
ning.

§ 18. Hvis vedligeholdelsespligtige grundejere,
der ved en fordeling efter reglerne i § 15, stk. 4, er
eller vil kunne blive pålagt at afholde mindst to
tredjedele af de samlede udgifter til vejens vedlige-
holdelse, anmoder om det, kan kommunalbestyrel-
sen bestemme, at den helt eller delvis påtager sig
vedligeholdelsen, herunder den fremtidige vedlige-
holdelse, af vejen for samtlige vedligeholdelses-
pligtiges regning.

Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan påtage sig at
udføre et istandsættelses- eller vedligeholdelsesar-
bejde mod vederlag fra samtlige vedligeholdelses-
pligtige, hvis vedligeholdelsespligtige grundejere,
der efter § 18 er eller vil kunne blive pålagt at af-
holde mindst to tredjedele af de samlede udgifter til
vejens istandsættelse og vedligeholdelse, anmoder
kommunen om det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at arbej-
de efter stk. 1 udføres billigst muligt, jf. § 99 a. De
vedligeholdelsespligtige grundejere kan forlange,
at kommunalbestyrelsen redegør nærmere for,
hvordan dette er sket.«
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Stk. 3.  Hvis en beslutning om istandsættelse ud-
sættes efter § 20 og retssag anlægges eller sagen
indbringes for taksationsmyndighederne inden 6
uger herefter, kan kommunalbestyrelsen genoptage
sagen og træffe beslutning om, hvordan vejen skal
istandsættes, og om, at kommunen foreløbig helt
eller delvis sørger for, at arbejdet udføres mod ve-
derlag fra de vedligeholdelsesforpligtede. Fordelin-
gen af udgifterne udsættes, indtil taksationsmyn-
dighedens afgørelse foreligger, endelig dom er af-
sagt eller retssagen på anden måde er afsluttet.

Stk. 4.  Hvis de arbejder, der er påbudt efter §§ 15
og 16, ikke udføres rettidigt eller ikke udføres på
en tilfredsstillende måde efter kommunalbestyrel-
sens vurdering, skal den sørge for, at det manglen-
de arbejde udføres for de vedligeholdelsesfor-
pligtedes regning.

Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at arbej-
der, som kommunen sørger for at udføre for de
vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. stk. 1-4,
udføres billigst muligt. De vedligeholdelsesfor-
pligtede kan forlange, at kommunalbestyrelsen
fremlægger dokumentation herfor.

§ 22.  Hvis et istandsættelses- eller vedligeholdel-
sesarbejde udføres af kommunen, jf. § 21, finder
reglerne om administrationstillæg i § 53 og om af-
dragsvis betaling i § 54 tilsvarende anvendelse.

13. § 23 affattes således:
§ 23.  Kommunalbestyrelsen kan efter forhand-

ling med politiet bestemme,
»§ 23. Kommunalbestyrelsen kan bestemme,

1) at private fællesveje skal ryddes for sne, 1) at en privat fællesvej skal ryddes for sne,
2) at der skal træffes foranstaltninger mod glat

føre på vejene, og
2) at der skal træffes foranstaltninger mod glat

føre på vejen, og
3) at vejene skal renholdes. 3) at vejen skal renholdes
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at

arbejdet helt eller delvis skal udføres i overens-
stemmelse med reglerne i §§ 80-82.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
arbejdet helt eller delvist skal udføres i overens-
stemmelse med §§ 80-82.

Stk. 3.  Reglerne i § 16, stk. 2, § 17 og § 18 finder
tilsvarende anvendelse. Dog skal et påbudt vinter-
vedligeholdelsesarbejde, der fordeles efter § 18,
stk. 2, fordeles mellem de vejberettigede efter de-
res brug af vejen om vinteren.

Stk. 3. § 15 finder tilsvarende anvendelse. Dog
skal et påbudt vinterarbejde, der fordeles efter § 15,
stk. 4, fordeles efter brugen af vejen om vinteren.

Stk. 4.  Reglerne i §§ 84 og 85 om overdragelse
af grundejernes pligter og om tilsyn finder tilsva-
rende anvendelse.

Stk. 4. §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendel-
se.«
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Stk. 5.  Reglerne i § 86 om fjernelse af henkastet
affald m.v. finder tilsvarende anvendelse på private
fællesveje, der er åbne for almindelig færdsel.

§ 26. - - - 14. I § 26, stk. 3, ændres »større istandsættelser«
til: »forbedringer«.

Stk. 3.  Som vilkår for efter ansøgning at tildele
vejret efter stk. 2 til et areal, der allerede er privat
fællesvej, jf. § 10, nr. 3, kan kommunalbestyrelsen
bestemme, at de grundejere, der opnår vejret, skal
afholde en forholdsmæssig andel af ikkeafskrevne
udgifter til vejens anlæg og større istandsættelser.

Stk. 4.  Hvis kommunalbestyrelsen efter ansøg-
ning tildeler vejret efter stk. 2 til et areal, der alle-
rede er privat fællesvej, til en grundejer, der ikke
ejer en ejendom, der grænser til den pågældende
vej, skal kommunalbestyrelsen bestemme, at ved-
kommende grundejer skal afholde en forholdsmæs-
sig del af udgifterne til vejens fremtidige vedlige-
holdelse og istandsættelse.

15. I § 26, stk. 4, udgår »og istandsættelse«.

Stk. 5.  Hvis kommunalbestyrelsen efter ansøg-
ning tildeler vejret efter stk. 2 til et areal, der alene
er udlagt privat fællesvej, jf. § 10, nr. 8, til en
grundejer, der ikke ejer en ejendom, der grænser til
den pågældende vej, skal kommunalbestyrelsen be-
stemme, at vedkommende grundejer skal afholde
en forholdsmæssig del af udgifterne til vejens
fremtidige anlæg, vedligeholdelse og istandsættel-
se.

16. I § 26, stk. 5, ændres »fremtidige anlæg, vedli-
geholdelse og istandsættelse« til: »fremtidige an-
læg og vedligeholdelse«.

§ 29. - - - 17. § 29, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Ekspropriation efter stk. 1 og 2 skal ske i

overensstemmelse med reglerne i kapitel 5 i lov om
offentlige veje.

»Stk. 3. Ekspropriation efter stk. 1 og 2 skal ske i
overensstemmelse med kapitel 10 i lov om offentli-
ge veje.«

§ 35. - - - 18. I § 35, stk. 4, ændres »§§ 49-51« til: »kapitel
9«.

Stk. 4.  Udgifterne til tinglysning, offentliggørel-
se m.v. afholdes af kommunen. Udgifter foranledi-
get af vejudlæg efter § 26, stk. 1, kan dog kræves
refunderet af vedkommende grundejere. Hvis ud-
gifterne skal fordeles mellem ejerne af flere ejen-
domme, der grænser til vejen, finder reglerne i
§§ 49-51 tilsvarende anvendelse.

§ 36. - - - 19. § 36, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  En bebyggelse m.v., der ikke opføres med

jordlinjen i den fremtidige højde på nærmeste be-
»Stk. 2. Hvis en bygning eller et andet anlæg af

blivende art ikke opføres med sin jordlinje i samme
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lægningskant, må ikke uden kommunens tilladelse
opføres i vejlinjen, men skal rykkes så langt tilba-
ge, at det svarer til to gange højdeforskellen plus
den nødvendige bredde til passage, mindst 1 m, så-
ledes at der opstår et skråningsareal.

- - -

højde som den fremtidige vejhøjde, må den ikke
opføres i byggelinjen eller i vejlinjen uden vejmyn-
dighedens tilladelse, men skal rykkes så meget
længere tilbage, at det svarer til 2 gange højde-
forskellen mellem bygningens jordlinje og den
fremtidige vejhøjde samt nødvendig bredde til pas-
sage foran bygningen på mindst 1,5 m.«

§ 39. - - - 20. § 39, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Reglerne i lov om offentlige veje § 45 om

forarbejder og undersøgelser finder tilsvarende an-
vendelse forud for anlæg af private fællesveje, jf.
stk. 1.

»Stk. 3. Lov om offentlige veje § 99 om forarbej-
der og undersøgelser finder tilsvarende anvendelse
forud for anlæg af private fællesveje, jf. stk. 1.«

§ 42. - - - 21. § 42, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Ved en fordeling efter stk. 1 finder regle-

rne i § 45, stk. 6, og §§ 48-51, 53 og 54 tilsvarende
anvendelse.

- - -

»Stk. 2. Ved en fordeling efter stk. 1 finder kapi-
tel 9 tilsvarende anvendelse.«

§ 43.  Reglerne i §§ 26-32, jf. §§ 33 og 35, finder
ikke anvendelse, i det omfang private fællesveje er
udlagt ved lokalplan, ved beslutning truffet af en
ekspropriationskommission efter reglerne i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom eller ved beslutning truffet af kom-
munalbestyrelsen efter § 72, stk. 3, eller efter kapi-
tel 5 i lov om offentlige veje, hvorved vejens præ-
cise beliggenhed og bredde er fastlagt og der er op-
nået vejrettigheder til vejene.

22. I § 43, stk. 1, ændres »kapitel 5« til: »kapitel
10«.

Stk. 2.  I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, skal
vejudlægget optages på vejfortegnelsen, jf. § 25.

§ 45. - - - 23. I § 45, stk. 2, ændres »istandsættes« til: »vedli-
geholdes«.

Stk. 2.  Hvis de vedligeholdelsesforpligtede ikke
opfylder forpligtelsen efter § 44, bestemmer kom-
munalbestyrelsen, i hvilket omfang og på hvilken
måde en privat fællesvej med tilhørende afløb
konkret skal istandsættes for at være i god og for-
svarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

- - - 24. I § 45, stk. 5, ændres »§ 49, stk. 3« til: »§ 49,
stk. 4«.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen efter § 46,
§ 49, stk. 3, eller § 52 vil pålægge andre end ejerne
af de ejendomme, der grænser til og har vejret til
vejen, at deltage i udgifterne ved arbejdet eller

25. I § 45, stk. 5, ændres »§ 49, stk. 5 eller 6« til:
»§ 49, stk. 3 eller 5«.

26. § 45, stk. 7, ophæves.
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kommunen efter § 49, stk. 5 eller 6, skal deltage i
udgifterne, skal kommunalbestyrelsen samtidig be-
stemme, at arbejdet skal udføres som et samlet ar-
bejde, jf. § 55, stk. 1.

- - -
Stk. 7. Hvis der er tale om istandsættelse af en

privat fællesvej i et sommerhusområde, som andre
grundejere end de vedligeholdelsesforpligtede, jf. §
44, har vejret til og nødvendigvis må benytte som
adgangsvej til deres ejendomme, skal kommunal-
bestyrelsen bestemme, at arbejdet skal udføres som
et samlet arbejde, jf. § 55, stk. 1.

27. Efter § 45 før overskriften indsættes:
»§ 45 a. Når kommunalbestyrelsen kræver et ar-

bejde udført på en fordelingsvej i et sommerhus-
område gennemført som et samlet arbejde, jf. § 45,
stk. 4 – 6, fordeles udgifterne mellem de vejberetti-
gede i forhold til deres brug af vejen.

Stk. 2. Hvis en fordelingsvej, jf. stk. 1, indgår i en
afgørelse vedrørende flere private fællesveje, der
udgør en færdselsmæssig enhed, jf. § 45, stk. 6,
fordeles de samlede udgifter efter § 49.«

§ 46.  I det omfang det efter tinglyste servitutter
påhviler andre end de grundejere, der er nævnt i
§ 44, at vedligeholde eller istandsætte en privat
fællesvej, kan kommunalbestyrelsen forlange, at de
pågældende opfylder deres forpligtelser, før kom-
munalbestyrelsen kræver vejen istandsat efter § 45,
jf. §§ 47-52.

28. I § 46 indsættes efter »§ 44«: »og § 45 a, stk. 2
og 3«.

29. I § 46 indsættes efter »§ 45«: »og § 45 a«.

§ 47. Kommunalbestyrelsen kan påbyde de vedli-
geholdelsesforpligtede at istandsætte den del af ve-
jen, der ligger nærmest ved den pågældendes ejen-
dom, og bestemme, hvornår arbejdet skal være af-
sluttet.

30. I § 47, stk. 1, ændres »istandsætte« og til: »ved-
ligeholde«.

31. § 47, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørel-

se om at påbyde de vedligeholdelsesforpligtede at
istandsætte en del af vejen, skal den gøre de pågæl-
dende bekendt med den påtænkte beslutning og
fastsætte en frist på mindst 3 uger til at fremkom-
me med bemærkninger til den påtænkte beslutning.

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal gøre de ved-
ligeholdelsespligtige efter stk. 1 bekendt med den
påtænkte beslutning og fastsætte en rimelig frist til
at fremkomme med bemærkninger, inden den træf-
fer afgørelse. I særlige tilfælde kan kommunalbe-

styrelsen kræve arbejderne udført straks.«
- - -
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Stk. 4. Hvis en påbudt istandsættelse af en be-
stemt del af vejen omfatter særlige elementer, der
har væsentlig betydning for andre vedligeholdel-
sesforpligtede, f.eks. brønde og trafikregulerende
eller hastighedsregulerende foranstaltninger, kan
vedkommende grundejer forlange, at arbejdet skal
udføres som et samlet arbejde, jf. § 55, stk. 1.

32. I § 47, stk. 4, ændres: »istandsættelse« til:
»vedligeholdelse«.

§ 48.  Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse
om, at en privat fællesvej, en strækning af en privat
fællesvej eller flere private fællesveje, jf. § 45,
stk. 4-6, skal istandsættes som et samlet arbejde,
skal kommunalbestyrelsen enten afholde vejsyn el-
ler møde, jf. stk. 2, eller gennemføre en skriftlig
procedure, jf. stk. 4.

33. I § 48, stk. 1, ændres »istandsættes« til »vedli-
geholdes«.

- - -

34. § 49 affattes således:
§ 49.  Kommunalbestyrelsen fordeler udgifterne

til et samlet arbejde mellem ejerne af tilgrænsende
ejendomme med vejret efter reglerne i § 51, jf. dog
stk. 2-7.

»§ 49. Kommunalbestyrelsen fordeler udgifter til
et samlet arbejde mellem ejerne af de tilgrænsende
ejendomme med vejret efter § 51, medmindre der
foreligger privatretlige aftaler, vedtægter eller lig-
nende mellem grundejerne.

Stk. 2.  Hvis der er andre regler om fordeling af
udgifterne i aftaler efter § 55, stk. 2 og 3, skal kom-
munalbestyrelsen dog fordele udgifterne efter dis-
se.

Stk. 2. Til sagens udgifter indgår både dokumen-
terede vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede
administrative udgifter for kommunen.

Stk. 3.  Hvis der er grundejere, som i forbindelse
med tildeling af vejret er pålagt at afholde en for-
holdsmæssig del af udgifterne, jf. § 26, stk. 4 og 5,
skal kommunalbestyrelsen forlods opkræve denne
andel af udgifterne, før de øvrige udgifter fordeles,
medmindre disse grundejere inddrages i udgifterne
til istandsættelsen efter stk. 7.

Stk. 3. Kræver kommunalbestyrelsen forbedrin-
ger efter § 45, stk. 2, på en privat fællesvej af hen-
syn til den almene færdsel på vejen, betales udgif-
terne hertil af kommunen.

Stk. 4.  Hvis der i øvrigt er fastsat særlige regler
om fordelingen af udgifterne i servitutter, vedtæg-
ter for grundejerforeninger el.lign., kan kommunen
fordele udgifterne efter disse regler.

Stk. 4. Er der grundejere, som i forbindelse med
tildeling af vejret er pålagt at afholde en forholds-
mæssig del af udgifterne, jf. § 26, stk. 4 og 5, skal
kommunalbestyrelsen forlods opkræve denne del
af udgifterne, førend de øvrige udgifter fordeles.
Dette gælder dog ikke i de situationer, hvor de om-
handlede grundejere omfattes af udgiftsfordelingen
efter § 45a, stk. 1.«

Stk. 5.  Hvis kommunalbestyrelsen efter § 45,
stk. 2, af hensyn til den almene færdsel på en privat
fællesvej bestemmer, at vejen skal istandsættes i en
højere standard end den hidtidige, skal kommunen
afholde udgifterne hertil.
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Stk. 6.  Hvis kommunalbestyrelsen efter § 45,
stk. 2, i øvrigt bestemmer, at en privat fællesvej
skal istandsættes hovedsagelig af hensyn til den al-
mene færdsel på vejen, kan kommunen helt eller
delvis afholde udgifterne hertil.

Stk. 7.  Kommunalbestyrelsen fordeler udgifterne
til et samlet arbejde på veje omfattet af § 45, stk. 7,
mellem de vejberettigede grundejere i forhold til
deres brug af vejen.

Begrænsninger vedrørende vand- og vejarealer 35. Overskriften før § 50 ophæves.

36. § 50 affattes således:
§ 50.  Ved fordeling af udgifter til samlede arbej-

der ses der bort fra vandarealer, der ikke er ansat til
ejendomsværdi, og offentlige veje og private fæl-
lesveje.

»§ 50. Ved fordeling af udgifterne ved samlede
arbejder ses der bort fra:

1) Vandarealer, der ikke er ansat til ejendoms-
værdi.

2) Offentlige veje og private fællesveje.
Stk. 2.  En kort privat fællesvej, der alene munder

ud i den private fællesvej, som skal istandsættes,
kan dog ved fordeling af udgifter til et samlet ar-
bejde behandles som en ejendom, der grænser til
den private fællesvej, således at det bidrag, der ve-
drører den korte private fællesvej, fordeles efter
reglerne i § 51.

Stk. 2. En kort privat fællesvej eller fællessti, der
alene udmunder i den private fælles vej, der er om-
fattet af afgørelsen, kan dog ved fordeling af udgif-
ter til et samlet arbejde behandles som en ejendom,
der grænser til den private fællesvej. Udgifterne ef-
ter dette stk. fordeles efter §§ 45 a, 46, 49, 51 og
52.«

37. § 51 affattes således:
§ 51.  Kommunalbestyrelsen fordeler udgifterne

mellem de bidragspligtige grundejere på grundlag
af

1) ejendommenes facadelængde mod vejen,
2) størrelsen af ejendommenes arealer og
3) måden, hvorpå ejendommene benyttes eller

må forventes benyttet, eller den offentlige ejen-
domsværdi.

»§ 51. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem
grundejerne om en udgiftsfordeling, fordeler vej-
myndigheden udgifterne mellem de bidragspligtige
grundejere efter måden, hvorpå ejendommene be-
nyttes eller må forventes at blive benyttet.

Stk. 2.  For ejendomme, der ikke er ansat til ejen-
domsværdi, skal benyttelsesmåden anvendes.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan fordele bidraget med
et ensartet beløb mellem antallet af husstande, hvis
vejmyndigheden skønner, at ejendommene, der
grænser til vejen, benyttes på en ensartet måde til
boligformål. Samme fordeling kan anvendes, når
samtlige ejendomme benyttes til erhvervsformål.

Stk. 3.  Ved fordelingen skal det i stk. 1, nr. 1,
nævnte kriterium indgå med en vægt af mindst 10
pct., mens kriteriet under nr. 2 og det af kriterierne
under nr. 3, som kommunalbestyrelsen vælger,
hvert skal indgå med en vægt af mindst 25 pct., jf.
dog stk. 4.

Stk. 3. Ejere af ejendomme, der har adgang til an-
den offentlig vej eller sti, har krav på en passende
nedsættelse af bidraget, hvis denne offentlige vej
eller sti ikke er fuldt anlagt, eller det er mindre end
20 år siden, at ejeren af ejendommen sidst har be-
talt vejbidrag.
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Stk. 4.  Indgår ejendomsværdien som kriterium
ved fordelingen, skal der i tilfælde, hvor arbejdets
udførelse skyldes betydelig eller tung færdsel til el-
ler fra enkelte ejendomme ved vejen, forlods på-
lægges ejerne af disse et passende særligt bidrag,
før de øvrige udgifter fordeles mellem grundejerne.

Stk. 4. Ejere har krav på en passende nedsættelse
af bidraget, når deres ejendomme grænser til en an-
den privat fællesvej eller fællessti, hvortil ejeren
har vejret, end de veje, der er omfattet af kommu-
nalbestyrelsens afgørelse.

Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan fordele udgif-
terne alene efter størrelsen af ejendommenes area-
ler eller med ensartede beløb, hvis der i henhold til
byplanvedtægt, kommuneplan eller lokalplan kun
vil blive tilladt en ganske ensartet benyttelse af de
ejendomme, der er omfattet af kommunalbestyrel-
sens afgørelse, og ingen af ejendommene faktisk
benyttes mere intensivt end forudsat i plangrundla-
get.

Stk. 5. Hvis arbejdets udførelse skyldes betydelig
eller tung færdsel til eller fra enkelte ejendomme,
beregnes et særligt bidrag herfor, hvorefter de re-
sterende udgifter fordeles efter stk. 1, 2, 3 og 4.«

Stk. 6.  For ejendomme, der også grænser op til
anden privat fællesvej eller offentlig vej, skal kom-
munalbestyrelsen beregne et passende reduceret bi-
drag. Det gælder dog ikke, hvis den anden vej er
offentlig og ejendommen er fritaget for vejbidrag
til denne, fordi der ikke kan opnås direkte adgang
til den fra ejendommen på grund af adgangsbe-
stemmelser fastsat efter §§ 72 og 73 i lov om of-
fentlige veje.

Stk. 7.  For ejendomme, der benyttes til landbrug,
skovbrug eller frilandsgartneri, herunder frugtplan-
tage, og som ikke er udstykket i parceller, kan
kommunalbestyrelsen ved fordelingen alene med-
tage den del af arealet, der ligger højst 40 m fra ve-
jen. Kommunalbestyrelsen kan fravige denne
grænse, hvis bestemmelser i lokalplan eller byplan-
vedtægt om ejendommens fremtidige anvendelse
taler for det.

Stk. 8.  Reglerne i stk. 1-7 kan fraviges ved aftale
mellem kommunalbestyrelsen og de grundejere,
der er omfattet af fordelingen.

§ 52.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
ejere af andre ejendomme end de tilgrænsende skal
deltage i udgifterne til en konkret istandsættelse,
som kommunalbestyrelsen har krævet udført som
et samlet arbejde efter § 45, stk. 5, hvis de bruger
eller har brugt vejen på en måde, som efter kom-
munalbestyrelsens vurdering har medført et særligt
slid på vejen.

38. I § 52, stk. 1, ændres »istandsættelse« til: »ved-
ligeholdelse«.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde pålægger kom-
munen forlods den pågældende et passende særligt

39. I § 52, stk. 2, ændres »§§ 49 og 51« til »§§ 45a,
46, 49, 51 og 52«.
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bidrag, før de øvrige udgifter fordeles mellem
grundejerne, jf. §§ 49 og 51.

40. Overskriften før § 53 ophæves.

§ 53. Hvis kommunalbestyrelsen sørger for at ud-
føre et istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbej-
de, jf. § 55, stk. 1, 3 eller 4, kan kommunalbesty-
relsen ved opgørelsen af udgifterne medregne et
administrationstillæg på højst 9 pct. af udgifterne.
Kommunalbestyrelsen kan ikke medregne renter.

41. § 53 ophæves.

Stk.2.  Endvidere kan kommunalbestyrelsen med-
tage eventuelle udgifter til anden sagkyndig bi-
stand efter regning.

Stk.3.  Transportministeren fastsætter nærmere
regler om fordelingen af det i stk. 1 nævnte admini-
strationstillæg, herunder om, at kommunalbestyrel-
sen ved fordelingen af administrationstillægget
skal tage hensyn til, om og i hvilket omfang den
enkelte bidragspligtige grundejer ved medlemskab
af en grundejerforening eller på anden måde har
medvirket til at reducere udgifterne til administrati-
on af det pågældende arbejde, således at disse
grundejere kan pålægges en forholdsmæssig min-
dre andel.

42. § 55 affattes således:
§ 55.  Hvis kommunalbestyrelsen bestemmer, at

en istandsættelse af en eller flere private fællesveje
skal udføres som et samlet arbejde, jf. § 45,
stk. 4-6, sørger kommunalbestyrelsen for udførel-
sen af arbejdet for de vedligeholdelsesforpligtedes
regning.

»§ 55. Når kommunalbestyrelsen bestemmer, at
en vedligeholdelse af en eller flere private fælles-
veje skal udføres som et samlet arbejde, jf. § 45,
stk. 4-6, skal kommunalbestyrelsen give grundejer-
ne en rimelig frist til at gennemføre de påbudte ar-
bejder. Hvis arbejdet ikke er gennemført senest ved
fristens udløb, udfører kommunalbestyrelsen de på-
budte arbejder for grundejernes regning.

Stk. 2.  Efter aftale med de vedligeholdelsesfor-
pligtede grundejere kan kommunalbestyrelsen helt
eller delvis påtage sig den fremtidige istandsættelse
og vedligeholdelse af en privat fællesvej for grund-
ejernes regning.

Stk. 2. Anmoder vedligeholdelsespligtige grund-
ejere, der ved en fordeling efter § 49 er eller vil
kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele
af de samlede udgifter til vejens vedligeholdelse,
om det, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at
den helt eller delvis påtager sig vedligeholdelsen,
herunder den fremtidige vedligeholdelse, af vejen
for samtlige grundejeres regning.

Stk. 3.  Hvis vedligeholdelsespligtige grundejere,
der ved en fordeling efter reglerne i § 49 er eller vil
kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele
af de samlede udgifter til vejens istandsættelse, an-
moder om det, kan kommunalbestyrelsen bestem-

Stk. 3. Udføres arbejder, der er påbudt efter §§ 45
eller 46, ikke rettidigt eller tilfredsstillende, skal
kommunalbestyrelsen snarest muligt sørge for, at
det manglende arbejde udføres for de vedligehol-
delsesforpligtedes regning.«
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me, at en ordning som nævnt i stk. 2, hvor kommu-
nalbestyrelsen helt eller delvis påtager sig den
fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ve-
jen for grundejernes regning, skal gælde for samtli-
ge grundejere.

Stk. 4.  Hvis arbejder, der er påbudt efter §§ 45
eller 46, ikke udføres rettidigt eller tilfredsstillende,
skal kommunalbestyrelsen snarest muligt sørge for,
at det manglende arbejde udføres for de vedlige-
holdelsesforpligtedes regning.

Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen skal sikre, at arbej-
der, som kommunen sørger for at udføre for de
vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. stk. 1-4,
udføres billigst muligt. De vedligeholdelsesfor-
pligtede kan forlange, at kommunalbestyrelsen
fremlægger dokumentation herfor.

43. § 56, stk. 1, affattes således:
§ 56.  En godkendelse eller en tilladelse efter

§ 57, stk. 1, § 60, jf. § 103, stk. 1, og §§ 104, 108
og 111 i lov om offentlige veje, § 61, stk. 1, § 62,
stk. 1 og 2, § 63, stk. 1-3 og 5, § 66, stk. 1, § 67, jf.
§ 101 i lov om offentlige veje, § 68, stk. 1, og § 69,
stk. 1, er udtryk for, at almene offentlige hensyn ik-
ke er til hinder for det ansøgte, og indebærer ikke
rettigheder i forhold til vejens ejer og de vejberetti-
gede.

- - -

»§ 56. En godkendelse eller tilladelse efter § 57,
stk. 1, § 60, jf. §§ 86, 88, 92 og 93 i lov om offent-
lige veje, § 61, stk. 1, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk.
1-4, § 66, stk. 1 og 2, og § 67, jf. § 73 i lov om of-
fentlige veje, er udtryk for, at almene offentligretli-
ge hensyn ikke er til hinder for det ansøgte eller til-
ladte, og indebærer ikke rettigheder i forhold til ve-
jens ejer og de vejberettigede.«

§ 57.  Grundejerne må ikke foretage ændringer
ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, af-
spærre vejen eller etablere eller ændre foranstalt-
ninger med henblik på regulering af færdslen uden
kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.

44. I § 57, stk. 1, indsættes efter »færdslen«: », jf.
færdselslovens §§ 92, 92 a og 100,«.

45. I § 57, stk. 1 indsættes efter 1. pkt.: »Politiets
godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen.«

- - -

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
§§ 48-51 og 53-55 om afholdelse af udgifterne og
arbejdets gennemførelse m.m. tilsvarende anven-
delse, medmindre andet er aftalt.

46. I § 57, stk. 3, ændres »reglerne i §§ 48-51 og
53-55« til: »kapitel 9«.

47. § 58 affattes således:
§ 58.  Kommunalbestyrelsen skal af egen drift

jævnligt vurdere, om en privat fællesvej har en så-
dan betydning for den almene færdsel, at vejen bør

»§ 58. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert 5.
år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan be-
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optages som offentlig, jf. § 23 i lov om offentlige
veje.

tydning for den almene færdsel, at vejen bør opta-
ges som offentlig, jf. § 15 i lov om offentlige veje.

Stk. 2.  Hvis vedligeholdelsespligtige grundejere,
der ved en fordeling efter reglerne i § 49 er eller vil
kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele
af de samlede udgifter til en privat fællesvejs
istandsættelse, anmoder kommunen om det, skal
kommunen gennemføre trafiktællinger til belys-
ning af, hvor stor en del af den motorkørende færd-
sel på vejen, der er almen færdsel. Det gælder dog
ikke, hvis der er gået mindre end 4 år, siden kom-
munen sidst har foretaget sådanne trafiktællinger
efter anmodning fra grundejerne.

Stk. 2. Anmoder vedligeholdelsespligtige grund-
ejere til private fællesveje i byzone, der ved en for-
deling efter § 49 er eller vil kunne blive pålagt at
afholde mindst to tredjedele af de samlede udgifter
til en privat fællesvejs vedligeholdelse, kommunen
om det, skal kommunen gennemføre en trafiktæl-
ling til belysning af, hvor stor en del af den motor-
kørende trafik på vejen, der er almen færdsel.
Grundejerne kan ikke stille krav om en sådan un-
dersøgelse, medmindre der er gået mindst 4 år fra
sidste trafiktælling.

Stk. 3.  Hvis trafiktællinger, jf. stk. 2, viser, at
den gennemgående motorkørende færdsel på vejen
udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkø-
rende færdsel, skal kommunalbestyrelsen optage
vejen som offentlig, jf. § 23 i lov om offentlige ve-
je, eller gennemføre færdselsregulering, der ned-
bringer den gennemgående motorkørende færdsel
på vejen, så den udgør mindre end 50 pct. af den
samlede motorkørende færdsel.

Stk. 3. Viser den i stk. 2 nævnte trafiktælling, at
den gennemgående motorkørende trafik på vejen
udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkø-
rende trafik, skal kommunalbestyrelsen optage ve-
jen som offentlig, jf. § 15 i lov om offentlige veje,
eller gennemføre færdselsregulering, der nedbrin-
ger den almene færdsel på den private fællesvej, så
den kommer under 50 pct.

Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan som betingelse
for at iværksætte trafiktællinger, jf. stk. 2, stille
krav om, at ansøgerne afholder udgifterne til trafik-
tællingerne, hvis disse viser, at den gennemgående
motorkørende færdsel udgør mindre end 25 pct. af
den samlede motorkørende færdsel på vejen.

Stk. 4. Ansøgerne afholder udgifterne vil trafik-
tællingen, jf. stk. 2. Hvis den gennemgående færd-
sel udgør mere end 25 pct. af den samlede motor-
kørende færdsel på vejen, afholdes udgifterne dog
af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan, inden
trafiktællingen udføres, stille krav om, at ansøgerne
stiller sikkerhed for udgifterne hertil.«

48. § 59 affattes således:
§ 59.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at

private fællesveje skal holdes belyst, hvis kommu-
nalbestyrelsen vurderer, at dette er nødvendigt af
hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese
andre almene offentlige hensyn.

»§ 59. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
private fællesveje skal holdes belyst, når dette er
nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for
at tilgodese andre almene offentlige hensyn.

Stk. 2.  Anlæg, forbedring og drift af vejbelys-
ning på private fællesveje udføres som samlede ar-
bejder, jf. § 55, stk. 1.

Stk. 2. Bestemmer kommunalbestyrelsen, at pri-
vate fællesveje skal holdes belyst, skal kommunen
sørge for anlæg, forbedring og drift af vejbelysning
på de private fællesveje for de vedligeholdelsesfor-
pligtedes regning. § 48 finder tilsvarende anvendel-
se.

Stk. 3.  Reglerne i §§ 48-51 og 53-55 om forde-
ling af udgifterne og om proceduren m.m. finder
tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Til sagens udgifter indgår både dokumen-
terede anlægs- eller driftsudgifter og dokumentere-
de administrative udgifter for kommunen.

Stk. 4.  Hvis kommunalbestyrelsen kræver en pri-
vat fællesvej belyst af hensyn til den almene færd-

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens udgiftsfordeling
kan ikke forlanges genoptaget af en grundejer i en
periode på 5 år efter fordelingens meddelelse, med-
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sel på vejen, skal kommunen dog afholde en for-
holdsmæssig del af udgifterne hertil.

mindre grundejeren sandsynliggør, at der er sket
væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige
fordelingsgrundlag.

Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring
og drift af vejbelysning, hvis almene offentlige
hensyn taler derfor.

Stk. 5. Kræver kommunalbestyrelsen forbedrin-
ger i vejbelysningen af hensyn til den almene færd-
sel på vejen, skal kommunen afholde anlægsudgif-
terne og en dertil svarende andel af driftsudgifter-
ne.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring
og drift af vejbelysning, hvis almene, offentlige
hensyn taler derfor.

Stk. 7. Transportministeren kan fastsætte nærme-
re regler om opkrævning af udgifterne til belys-
ning, herunder om a conto opkrævninger.«

49. § 60 affattes således:
§ 60.  Reglerne i § 103, stk. 1, og § 104 i lov om

offentlige veje om fremspringende bygningsdele
og om tankanlæg samt bestemmelserne i § 108 og
§ 111 i lov om offentlige veje om vejskilte og
færdselstavler m.v. og om hegn mod vej finder til-
svarende anvendelse på private fællesveje.

»§ 60. §§ 86, 88, 92 og 93 i lov om offentlige ve-
je finder tilsvarende anvendelse på private fælles-
veje.«

§ 61. - - -
Stk. 4. Reglerne i §§ 48-51 og 53-55 om forde-

ling af udgifterne og om proceduren m.m. finder
tilsvarende anvendelse.

50. § 61, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
»Kapitel 9 finder tilsvarende anvendelse.«

51. § 62, stk. 1 og 2, affattes således:
§ 62.  Overkørsler og overgange fra tilgrænsende

ejendomme eller fra andre private fællesveje og
private fællesstier til en privat fællesvej må ikke
etableres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

»§ 62. Nye adgange eller udvidelse af eksisteren-
de adgange fra tilgrænsende ejendomme eller fra
andre private fællesveje og private fællesstier til en
privat fællesvej må ikke etableres uden kommunal-
bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2.  Ved etablering af adgang som nævnt i
stk. 1 til en privat fællesvej nærmere end 50 m fra
en hovedlandevej skal godkendelse også indhentes
fra Vejdirektoratet som vejbestyrelse for hovedlan-
devejen.

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 Vejdi-
rektoratet.«

- - -

§ 63.  Overkørsler og overgange til en privat fæl-
lesvej må ikke uden kommunalbestyrelsens god-
kendelse benyttes til adgang for andre ejendomme
end dem, de er anlagt til brug for.

52. I § 63, stk. 1 ændres »Overkørsler og overgan-
ge« til: »Eksisterende adgange«.
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Stk. 2.  En overkørsel, der alene er anlagt til brug
for den færdsel, der er nødvendig for jordens land-
brugsmæssige drift (markoverkørsel), må ikke be-
nyttes til anden færdsel uden kommunalbestyrel-
sens godkendelse.

53. I § 63, stk. 2 og 3, ændres »overkørsel« til: »ad-
gang«.

Stk. 3.  En bestående overkørsel eller overgang
må ikke benyttes for ejendomme, der fremkommer
eller ændres ved udstykning, matrikulering, areal-
overførsel eller sammenlægning, uden kommunal-
bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4.  Ind- og udkørsel uden for de tilladte over-
kørsler må ikke finde sted uden kommunalbestyrel-
sens godkendelse.

54. I § 63, stk. 4, ændres »overkørsler« til: »adgan-
ge«.

Stk. 5.  For at benytte en adgang som nævnt i
stk. 1-4 til en privat fællesvej nærmere end 50 m
fra en hovedlandevej skal godkendelse også ind-
hentes fra Vejdirektoratet som vejbestyrelse for ho-
vedlandevejen.

55. I § 63, stk. 5, udgår »som vejbestyrelse for ho-
vedlandevejen«.

- - -

56. I § 64 ændres »§ 71« til: »§ 50«.
§ 64.  Før kommunalbestyrelsen giver godken-

delse efter § 62 eller § 63, skal den sikre, at også de
nødvendige tilladelser efter § 71 i lov om offentlige
veje til benyttelse af bestående overkørsler og
overgange og vej- og stitilslutninger til offentlig
vej foreligger.

57. I § 64 ændres »overkørsler og overgange« til:
»adgange«.

§ 66. - - - 58. I § 66 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Transportministeren kan undtage visse

former for råden over vejarealet fra kravet om en
tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndig-
heden til at fastsætte nærmere regler for disse for-
mer for råden over vejarealet.

Vejmyndigheden skal offentliggøre de nærmere
regler.«

Stk. 2-4 bliver herefter til stk. 3-5.

Stk. 2.  Før godkendelse efter stk. 1 skal kommu-
nalbestyrelsen forhandle med politiet.

59. I § 66, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »1« til:
»2«.

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan for den pågæl-
dendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1, der
er anbragt på en privat fællesvej uden kommunal-
bestyrelsens godkendelse, hvis den pågældende ik-
ke efterkommer et påbud om at fjerne disse.
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Stk. 4.  Er det anbragte til ulempe for færdslen,
kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende til-
fælde politiet fjerne det anbragte for den pågælden-
des regning uden forudgående påbud.

§ 66 a. Ved valgplakater forstås valgagitatoriske
meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er
større end 0,8 m2.

60. § 66 a, stk. 1, ophæves. Stk. 2-5 bliver herefter
stk. 1-4.

Stk. 2. I perioden fra den fjerde lørdag før valgda-
gen til 8 dage efter valgdagen må der i forbindelse
med folketingsvalg, kommunale og regionale valg,
valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og
andre valg, der afholdes på offentligretligt grund-
lag, ophænges valgplakater på private fællesveje.
Ophængning af valgplakater må ske fra døgnets
begyndelse. Nedtagning af valgplakater og midler
til fastgørelse af valgplakater skal være tilende-
bragt ved døgnets afslutning.

Stk. 3. Valgplakater kan uanset § 66, stk. 1, op-
hænges på master til vejbelysningen og master til
brug for elforsyning.

Stk. 4. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og
på en sådan måde, at de ikke dækker for lovligt
etableret eller autoriseret afmærkning, herunder
færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende ud-
styr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Stk. 5. Valgplakater må ikke ophænges
1) i midterrabatter på veje, hvor den tilladte ha-

stighed er over 60 km/t.,
2) i midterrabatter på strækninger, hvor hastighe-

den midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derun-
der,

3) på samme indretning som autoriseret afmærk-
ning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler el-
ler lignende vejudstyr,

4) på højspændingsmaster, transformerstationer,
kabelskabe og lign.,

5) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3
m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valg-
plakaten,

6) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cy-
kelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,

7) højere end 1,5 m under laveste strømførende
ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller

61. I § 66 a, stk. 5, nr. 1 og 2, der bliver til stk. 4,
nr. 1 og 2, indsættes efter »midterrabatter«: »,
rundkørsler, midterøer og lignende«.
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8) på en sådan måde, at valgplakaten kan medfø-
re skader på eller ændringer af master til vejbelys-
ning og indretninger til forsyningsvirksomhed.

§ 66 b. - - - 62. I § 66 b, stk. 2, og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 66
a, stk. 3-5« til: »§ 66 a, stk. 2-4«.

Stk. 2. Valgplakater, der er ophængt i strid med §
66 a, stk. 3-5, skal nedtages, inden for 24 timer ef-
ter at kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud
herom til den fysiske eller juridiske person, der er
nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller den fysiske person
nævnt i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Kommunerne kan nedtage valgplakater,
som ikke er nedtaget inden for den i stk. 2 nævnte
frist eller er ophængt uden for det i § 66 a, stk. 2,
nævnte tidsrum. Kommunerne kan endvidere ned-
tage valgplakater, som er ophængt i strid med § 66
a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de i stk. 1 kræ-
vede oplysninger.

63. I § 66 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »i stk. 2« til: »i
stk. 1«.

64. § 67 affattes således:
§ 67. Reglerne i § 101 i lov om offentlige veje

om opgravning m.v. af vejareal finder tilsvarende
anvendelse ved byggeri, udgravning og opfyldning
på og ved private fællesveje.

»§ 67. § 73 i lov om offentlige veje finder tilsva-
rende anvendelse ved byggeri, udgravning og op-
fyldning på og ved private fællesveje.

Stk. 2. §§ 73-76 i lov om offentlige veje finder
tilsvarende anvendelse på private fællesveje i byer
og bymæssige områder.«

65. § 70 affattes således:
§ 70. Udgifterne til arbejder på ledninger m.v. i

eller over private fællesveje og udlagte private fæl-
lesveje, herunder nødvendig flytning af ledninger
m.v. i forbindelse med anlæg, regulering, istand-
sættelse og vedligeholdelse eller omlægning af ve-
jen, afholdes af ledningsejeren, medmindre andet
er bestemt ved

1) aftale,
2) afgørelse truffet af en ekspropriationskommis-

sion nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller

3) ved afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse
efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

»§ 70. Arbejder på eller af hensyn til ledninger i
eller over private fællesveje og udlagte private fæl-
lesveje, herunder om nødvendigt flytning af lednin-
ger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af
vejmyndigheden eller de vedligeholdelsespligtige
for at bringe vejen i en stand, som er god og for-
svarlig i forhold til færdslens art og omfang, beta-
les af ledningsejeren.

Stk.2.  Arbejder på ledninger i eller over private
fællesveje udføres af ledningsejeren, medmindre
andet er bestemt, jf. stk. 1, nr. 1-3. Kommunalbe-

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet
er særligt bestemt ved aftale, kendelse er afsagt af
en ekspropriationskommission nedsat i henhold til
lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-
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styrelsen kan dog kræve selv at udføre vejarbejder i
forbindelse med ledningsarbejder,

1) hvis der er behov for at koordinere ledningsar-
bejdet med andre arbejder på vejarealet,

2) hvis ledningsejeren ikke overholder vilkår stil-
let efter § 68 eller § 69, eller

3) hvis hensyn af tilsvarende vægt gør sig gæl-
dende.

rende fast ejendom eller afgørelse er truffet af en
kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§
37 og 38, jf. § 40.«

Stk.3. Tvister mellem en kommune og et forsy-
ningsselskab vedrørende ledninger i og over vej-
arealet, jf. stk. 1 og §§ 67-69, afgøres af transport-
ministeren.

66. Efter § 70 a indsættes:
»§ 70 b. Der skal tages hensyn til ledninger i el-

ler over vejarealer i forbindelse med en vejmyndig-
heds påbudte arbejder efter § 45 eller de vedlige-
holdelsespligtiges løbende vedligeholdelse af ve-
jen.

Stk. 2. Vejmyndigheden eller de vedligeholdel-
sespligtige skal så tidligt som muligt drøfte et plan-
lagt arbejde med ledningsejeren med henblik på at
undersøge, hvordan arbejdet kan tilrettelægges på
den mest hensigtsmæssige måde.

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem
vejmyndigheden og ledningsejeren, kan vejmyn-
digheden eller de vedligeholdelsespligtige, efter at
have meddelt sin beslutning til ledningsejeren, at
det planlagte arbejde påbegyndes, gennemføre ar-
bejdet og kan kræve nærmere bestemte ledningsar-
bejder udført af ledningsejeren.

§ 70 c. Arbejder på og af hensyn til ledninger i
eller over private fællesveje og udlagte private fæl-
lesveje udføres af vedkommende ledningsejer,
medmindre andet er bestemt.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre
vejarbejder i forbindelse med ledningsarbejder,
hvis

1) der er behov for at koordinere ledningsarbejdet
med andre arbejder på vejarealet,

2) ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i
forbindelse med en tilladelse, eller

3) arbejdets udførelse kræver særlig faglig eks-
pertise.«
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§ 72. - - - 67. I § 72, stk. 3, 1. pkt., ændres »reglerne i kapitel
5« til: »kapitel 10«.

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 overens-
stemmelse med reglerne i kapitel 5 i lov om offent-
lige veje. Anden 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.

68. I § 72, stk. 3, 2. pkt., ændres »Anden vejad-
gang« til »Vejadgang«.

- - -

69. § 74, stk. 1, affattes således:
§ 74.  Hvis en påtænkt beslutning om nedlæggel-

se eller omlægning af en vej eller dele af en vej ef-
ter kommunens vurdering kun kan have betydning
for ejerne af de tilgrænsende ejendomme, finder §
73 ikke anvendelse.

»Kommunalbestyrelsen kan undlade at anvende
procedurebestemmelserne i § 73, når den vurderer,
at en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller om-
lægning af en vejstrækning, kun kan have betyd-
ning for ganske få, kendte vejberettigede grund-
ejere.«

- - -

§ 76. - - - 70. I § 76, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 62, stk. 2,« til:
»§ 113, stk. 2,«.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har
rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller om-
lægning og sagen indbringes for taksationsmyndig-
hederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved
taksationsforretningerne, som kommunalbestyrel-
sen skal afholde efter § 62, stk. 2, i lov om offentli-
ge veje. Udgifterne kan pålægges både de grund-
ejere, der har interesse i sagen, og kommunen.
Taksationsmyndighederne skal ved fordelingen
særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at
kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

71. § 79, stk. 1, affattes således:
§ 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling

med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme,
der grænser til en privat fællesvej, og som har vej-
ret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger
mod glat føre på vejen og renholde vejen ud for
ejendommene i overensstemmelse med reglerne i
§§ 80-82.

»Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling
med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme,
der grænser til en privat fællesvej, og som har vej-
ret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger
mod glat føre på vejen og renholde vejen på den
del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.«

72. Overskriften til § 84 og § 84 ophæves.
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73. Overskriften før § 87 affattes således:
Klager og søgsmål m.v. Klager og tvister - - -

74. Efter § 87 indsættes:
»§ 87 a. Tvister mellem en vejmyndighed og et

forsyningsselskab om ledninger i og over vejareal,
jf. § 70, stk. 1, og §§ 67-69, afgøres af transportmi-
nisteren.

Stk. 2. Tvister mellem vedligeholdelsespligtige
og et forsyningsselskab om ledninger i og over vej-
areal, jf. §§ 67-69, 70, stk. 1 og § 70 b, afgøres af
vejmyndigheden.

Stk. 3. Fristen for at indbringe en tvist efter stk.
1-2 og 4 er 4 uger fra den dag, vejmyndighedens
afgørelse er meddelt. For de af vejmyndighedens
beslutninger, der skal offentliggøres, regnes klage-
fristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig
grund dertil, kan transportministeren se bort fra
overskridelse af fristen.

Stk. 4. Rettidig indbringelse af en tvist har opsæt-
tende virkning, medmindre transportministeren be-
stemmer andet.«

75. Overskriften før § 88 ophæves.

76. § 88 affattes således:
§ 88. Adgangen til at klage over en afgørelse, jf.

§ 87, skal være udnyttet, før afgørelsen kan ind-
bringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt,
inden 6 måneder efter at klagemyndighedens afgø-
relser er meddelt.

» § 88. Adgangen til at klage over en afgørelse,
jf. § 87, eller adgangen til at indbringe en sag som
en tvist for transportministeren, jf. § 87 a, skal væ-
re udnyttet, før afgørelsen kan indbringes for dom-
stolene.«

77. Efter § 88 indsættes:
»§ 88 a. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måne-

der efter, at klagemyndighedens, jf. § 87, henholds-
vis transportministerens, jf. § 87 a, afgørelse er
meddelt.«

78. § 91 affattes således:
§ 91. Erstatninger efter denne lov fastsættes af

taksationsmyndighederne, jf. §§ 57 og 58 i lov om
offentlige veje, hvis der ikke opnås enighed om er-
statningen.

»§ 91. Erstatninger efter denne lov fastsættes af
taksationsmyndighederne, jf. §§ 105 og 106 i lov
om offentlige veje, hvis der ikke opnås enighed om
erstatningen.

Stk. 2. Taksationsmyndighederne afgør endvidere
spørgsmål om

Stk. 2. Taksationsmyndighederne afgør endvidere
spørgsmål om:

1) overtagelse af ejendomme, jf. § 38, stk. 3, og §
65, stk. 3,

1) Erstatning i forbindelse med afgørelser efter §
2a.
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2) nedlæggelse eller omlægning af veje, jf. § 75,
og

2) Overtagelse af ejendomme, jf. § 38, stk. 3, og
§ 65, stk. 3.

3) bortfald af servitutforpligtelser, jf. § 94, stk. 1
og 2.

3) Nedlæggelse eller omlægning af veje, jf. § 75.

4) Bortfald af servitutforpligtelser, jf. § 94, stk. 1
og 2.

Stk. 3. §§ 51-56 og 59-66 i lov om offentlige veje
finder tilsvarende anvendelse ved taksationsmyn-
dighedernes sagsbehandling m.v. efter stk. 1 og 2.

Stk. 3. §§ 103-104 og 112-120 i lov om offentlige
veje finder tilsvarende anvendelse ved taksations-
myndighedernes sagsbehandling mv. efter stk. 1 og
2.«

§ 94. - - - 79. I § 94, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 62, stk. 2,« til:
»§ 106«.

Stk. 3. Taksationsmyndighederne skal pålægge de
parter, der har interesse i sagen, at afholde de ud-
gifter ved taksationsforretningerne, som det påhvi-
ler kommunalbestyrelsen at afholde efter § 62, stk.
2, i lov om offentlige veje.

80. § 98, stk. 1, nr. 1, affattes således:
§ 98. Med bøde straffes den, der »§ 98. Med bøde straffen den, der
1) overtræder § 11, stk. 2 og 5, §§ 34 og 36, § 41,

stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, stk. 1, § 62, stk. 1 og 2, §
63, stk. 1-3 og stk. 5, § 66, stk. 1, § 66 a, stk. 4 og
5, § 67, jf. § 101 i lov om offentlige veje, § 68, stk.
1, § 69, stk. 3, og § 84, stk. 2,

1) overtræder §§ 34, 36, § 41, stk. 1, § 57, stk. 1,
§ 61, stk. 1, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1-5, § 66,
stk. 1, § 66 a, stk. 4 og 5, § 67 jf. § 73 i lov om
offentlige veje, § 68, stk. 1, og § 69, stk. 3,«.

- - -

81. Efter § 99 indsættes:
»Lovliggørelse

§ 99. Den, der har skabt en ulovlig tilstand ved
overtrædelse af loven eller af regler fastsat i med-
før af loven, er forpligtet til faktisk at lovliggøre
forholdet, hvis den nødvendige tilladelse til at bibe-
holde tilstanden ikke kan opnås. Det samme er eje-
ren af en tilgrænsende ejendom, hvis den ulovlige
tilstand kan henføres til ejendommen.«

82. Efter § 99 indsættes før overskriften før § 100:
»Konkurrenceudsættelse af arbejder, som

vejmyndigheden udfører for borgernes regning
§ 99 a. Når vejmyndigheden træffer bestemmelse

om, at den sørger for at udføre arbejder for borger-
nes regning, herunder juridiske personers regning,
skal den sikre, at arbejdet udføres billigst muligt.
Dette skal ske ved at indhente 3 tilbud, medmindre
udbudslovgivningen foreskriver en anden frem-
gangsmåde.
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse
på de arbejder, der er omtalt i § 9, stk. 1, § 15, stk.
1 og 2, §§ 21, 24, 39, 45 a, 55, stk. 1 og 2, § 57,
stk. 3, §§ 59, 60, 61, stk. 4, § 62, stk. 4 og § 83.

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler
om at visse påbudte arbejder ikke skal konkurren-
ceudsættes, jf. stk. 1.«

§ 142

I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation ve-
drørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr.
1161 af 20. november 2008 foretages følgende æn-
dringer:

§ 3. - - - 1. § 3, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Om foretagelse af de i stk. 1 nævnte forar-

bejder og undersøgelser skal der mindst 14 dage
forinden gives de pågældende ejere og brugere
særskilt meddelelse eller, hvis dette ikke er muligt,
ske bekendtgørelse i et eller flere på egnen udkom-
mende dagblade.

»Stk. 2. Der skal mindst 14 dage før gennemfø-
relsen af forberedende undersøgelser efter stk. 1 gi-
ves besked til de berørte grundejere og brugere.
Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de
forberedende undersøgelser offentliggøres i lokale
medier eller lignende.«

2. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. Anlægsmyndigheden kan under samme

betingelser som nævnt i stk. 1 foretage arkæologi-
ske forundersøgelser.

Stk. 4. Der skal mindst 28 dage før gennemførel-
sen af arkæologiske forundersøgelser efter stk. 3
gives besked til de berørte grundejere og brugere.
Hvis dette ikke er muligt, skal oplysning om de ar-
kæologiske forundersøgelser offentliggøres i lokale
medier eller lignende.«

Stk. 3. De ved arbejderne forvoldte skader skal
erstattes. I mangel af mindelig overenskomst om
erstatningens størrelse fastsættes denne efter de ne-
denstående regler om ekspropriationserstatningers
fastsættelse. Transportministeren fastsætter nærme-
re regler om fremgangsmåden herved.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

Stk. 4. Den, der forsætligt borttager, forvansker
eller beskadiger afmærkninger, som foretages i for-
bindelse med forarbejderne, straffes med bøde,
medmindre strengere straf er forskyldt efter straffe-
loven.

3. § 10 affattes således:
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§ 10. Ingen må som medlem, delegeret, ledende
landinspektør eller sagkyndig, jf. § 9, deltage i be-
handlingen af et spørgsmål for en ekspropriations-
kommission eller taksationskommission, når

»§ 10. Medlemmer af ekspropriations- og taksati-
onskommissioner skal have indsigt i vurdering af
ejendomme.«

1) vedkommende er interesseret i udfaldet eller er
repræsentant for en i udfaldet interesseret,

2) vedkommende er beslægtet eller besvogret i
op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær
som søskendebørn med en af de i nr. 1 nævnte per-
soner eller er sådanne personers ægtefælle, værge,
adoptiv- eller plejefader eller -moder, adoptiv- eller
plejebarn,

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er
egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuld-
stændige upartiskhed.

Stk. 2. Den interesse, som de af en kommune
valgte medlemmer af en ekspropriationskommissi-
on og taksationskommission samt delegerede til en
ekspropriationskommission har i kommunens an-
liggender, medfører kun, at de skal fratræde ved
vedkommende kommissions behandling af erstat-
ningsspørgsmål vedrørende ejendomme, der ejes af
kommunen, eller hvori kommunen har en væsent-
lig interesse.

Stk. 3. Ingen må deltage som medlem eller i hen-
hold til § 9 tilkaldes som sagkyndig i en sag for en
taksationskommission, når han har medvirket ved
spørgsmålets behandling for vedkommende eks-
propriationskommission. Dog kan den i medfør af
§ 8 beskikkede ledende landinspektør deltage ved
såvel ekspropriationskommissionens som taksati-
onskommissionens behandling af sagen.

Stk. 4. Den, for hvis vedkommende nogen af de i
stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte inhabilitetsgrunde forelig-
ger, skal snarest muligt give kommissionens for-
mand meddelelse herom.

Stk. 5. Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger in-
habilitetsgrunde, bør så vidt muligt rejses inden
forhandlingernes begyndelse. Hvis de er rejst af en
af parterne, kan de ikke afgøres, uden at begge par-
ter har haft adgang til at udtale sig derom.

4. § 12, stk. 2, affattes således:
§ 12. - - -
Stk. 2. Bekendtgørelse om tid og sted for afhol-

delse af besigtigelsesforretningen skal med mindst
4 ugers varsel indrykkes i et eller flere på egnen
udkommende dagblade. Oversigtsplaner for det på-

»Stk. 2. Kommissarius skal med mindst 4 ugers
varsel offentliggøre tid og sted for besigtigelsesfor-
retningen samt offentliggøre oversigtsplaner for det
påtænkte anlæg.«
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tænkte anlæg skal i mindst 4 uger før besigtigelses-
forretningens afholdelse ligge til eftersyn på det
stedlige kommunekontor eller et andet for offent-
ligheden tilgængeligt sted, og bekendtgørelsen skal
indeholde oplysning herom.

§ 143

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657
af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 80 af 28.
januar 2014, lov nr. 380 af 23. april 2014, lov nr.
1631 af 26. december 2013 og lov nr. 86 af 28. ja-
nuar 2014, foretages følgende ændringer:

§ 27. - - - 1. I § 27, stk. 3, ændres »47-49« til: »100-102«.
Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse fin-

der bestemmelserne i lov om offentlige veje
§§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

- - -

Stk. 5. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om erstatningens fastsættelse og ud-
betaling finder bestemmelserne i lov om offentlige
veje §§ 51-56 og 59-67 tilsvarende anvendelse.

2. I § 27, stk. 5, ændres »51-56 og 59-67« til: »103,
104 og 108-122«.

§ 30. - - - 3. I § 30, stk. 4, ændres »51-58« til: »103-106 og
112-118«.

Stk. 4. I mangel af enighed påhviler det den, der
har ladet foranstaltningen udføre, at indbringe er-
statningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.
Lov om offentlige veje §§ 51-58 finder tilsvarende
anvendelse.

§ 144

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1199 af 30.september 2013, som ændret ved
lov nr. 1631 af 26. december 2013 og lov nr. 86 af
28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

§ 9. Erstatningssager, som efter loven henhører
under taksationsmyndighederne, behandles af de
taksationskommissioner og overtaksationskommis-
sioner, der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i lov
om offentlige veje.

1. I § 9, stk. 1, ændres »57 og 58« til: »105 og
106«.

Stk. 2. Sagen indbringes for taksationskommissi-
onen af den erstatningssøgende. Om sagens be-

2. I § 9, stk. 2, ændres »§ 67 a« til: »§ 123«.
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handling for taksationsmyndighederne gælder § 67
a i lov om offentlige veje.

§ 13. d. - - - 3. I § 13 d, stk. 3, ændres »64« til: »119«.
Stk. 3. Aftaler efter stk. 1 kan tinglyses med prio-

ritet forud for alle rettigheder i ejendommen. § 64 i
lov om offentlige veje finder anvendelse med hen-
syn til udbetalingen af det aftalte beløb.

§ 40. - - - 4. I § 40, stk. 3, ændres »47-49« til: »100-102«.
Stk. 3. Lov om offentlige veje §§ 47-49 finder til-

svarende anvendelse.

§ 42. Taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58
i lov om offentlige veje fastsætter erstatning for
ekspropriation efter § 40 samt erstatning efter §§
32 og 39.

5. I § 42, stk. 1, ændres »57 og 58« til: »105 og
106«.

Stk. 2. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om erstatningens fastsættelse og ud-
betaling finder bestemmelserne i §§ 51-56 og 58
a-66 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendel-
se.

6. I § 42, stk. 2, ændres »51-56 og 58 a-66« til:
»103, 104 og 107-122«.

§ 43. - - - 7. I § 43, stk. 2, ændres »64« til: »119«.
Stk. 2. Med hensyn til udbetalingen af det aftalte

beløb finder § 64 i lov om offentlige veje tilsvaren-
de anvendelse.

§ 145

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr.
587 af 27. maj 2013, som senest ændret ved lov nr.
742 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

§ 47. - - - 1. I § 47, stk. 3, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§
99-102«.

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse fin-
der bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45
og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

§ 50. - - - 2. I § 50, stk. 2, ændres »§§ 51-56 og §§ 59-67« til:
»§§ 103, 104 og 108-122«.

Stk. 2. Om sagernes behandling for taksations-
myndighederne og erstatningens fastsættelse og
udbetaling mv. finder §§ 51-56 og §§ 59-67 i lov
om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
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§ 146

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse
nr. 879 af 26. juni 2010, som senest ændret ved lov
nr. 742 af 25. juni 2014, foretages følgende æn-
dringer:

§ 26 a. - - - 1. I § 26 a, stk. 3, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til:
»§§ 99-102«.

Stk. 3. Reglerne i § 45 og §§ 47-49 i lov om of-
fentlige veje finder tilsvarende anvendelse i forbin-
delse med gennemførelse af pålæg efter stk. 1, idet
det dog er kommunalbestyrelsen, der udfører de
opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til
lov om offentlige veje.

- - -

§ 60. Ved ekspropriationens gennemførelse fin-
der bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45
og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

2. I § 60, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§
96-99«.

§ 61. Erstatningsfastsættelser efter denne lov
foretages i mangel af mindelig overenskomst af de
taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 57 og § 58
i lov om offentlige veje.

3. I § 61, stk. 1, ændres »§ 57 og § 58« til: »§§ 105
og 106«.

Stk. 2. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om erstatningens fastsættelse og ud-
betaling finder bestemmelserne i lov om offentlige
veje §§ 51-56 og 58 a-66 tilsvarende anvendelse.

4. I § 61, stk. 2, ændres »§§ 51-56 og 58 a-66« til:
»§§ 103, 104 og 107-122«.

§ 147

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og
internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som
senest ændret ved lov nr. 726 af 25. juni 2014,
foretages følgende ændringer:

§ 51. - - - 1. I § 51, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 3. De skader og ulemper, der forvoldes ved
foranstaltningerne efter stk. 1, skal erstattes. Erstat-
ningsfastsættelser foretages i mangel af mindelig
overenskomst af de taksationsmyndigheder, der er
nævnt i §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om

2. I § 51, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 51-56 og 58
a-66« til: »§§ 103, 104 og 107-122«.
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sagens behandling af taksationsmyndighederne og
om erstatningens fastsættelse og udbetaling finder
bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 51-56
og 58 a-66 tilsvarende anvendelse.

§ 52. - - - 3. I § 52, stk. 2, ændres »§§ 45 og 47-49« til: »§§
99-102«.

Stk. 2. Ved gennemførelse af en ekspropriation
efter stk. 1 finder bestemmelserne i §§ 45 og 47-49
i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse,
idet det dog er ministeren, der udfører de opgaver,
som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om
offentlige veje.

§ 148

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208
af 30. september 2013, som ændret ved lov nr.
1461 af 17. december 2013, lov nr. 1630 af 26. de-
cember 2013, lov nr. 1631 af 26. december 2013
og lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende
ændringer:

§ 22. - - - 1. I § 22, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 2. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan
indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af
forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksa-
tionsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om of-
fentlige veje. Om sagens behandling for taksations-
myndighederne finder bestemmelserne i §§ 53-55,
58 a-62, 66 og 67 i lov om offentlige veje tilsva-
rende anvendelse.

2. I § 22, stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62,
66 og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

§ 24. - - - 3. I § 24, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 3. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan
indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af
forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksa-
tionsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om of-
fentlige veje. Om sagens behandling for taksations-
myndighederne finder bestemmelserne i §§ 53-55,
58 a-62, 66 og 67 i lov om offentlige veje tilsva-
rende anvendelse.

4. I § 24, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62,
66 og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«
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§ 31. - - - 5. I § 31, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 2. Det kan pålægges pumpelag og landvin-
dingslag helt eller delvis at afholde udgifterne til
vedligeholdelse af vandløb under laget og at foreta-
ge vedligeholdelsen. Vandløbsmyndighedens afgø-
relse om hel eller delvis afholdelse af udgifterne
kan inden 4 uger efter, den er meddelt parterne,
forlanges indbragt for taksationsmyndighederne ef-
ter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens
behandling for taksationsmyndighederne finder be-
stemmelserne i §§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67 i lov
om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

6. I § 31, stk. 2, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62,
66 og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

§ 35. - - -
Stk. 3. Spørgsmål om vedligeholdelsesbyrdens

fordeling kan indbringes for vandløbsmyndighe-
den. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges
indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 57
og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behand-
ling for taksationsmyndighederne finder bestem-
melserne i §§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67 i lov om of-
fentlige veje tilsvarende anvendelse.

7. I § 35, stk. 3, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

8. I § 35, stk. 3, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62,
66 og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

§ 41. Ved fastsættelse af, hvilke ejendomme der
skal yde bidrag til laget, finder § 24, stk. 1, tilsva-
rende anvendelse. I mangel af forlig kan spørgsmå-
let forlanges indbragt for taksationsmyndighederne
efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sa-
gens behandling for taksationsmyndighederne fin-
der bestemmelserne i §§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67 i
lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

9. I § 41, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

10. I § 41, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66
og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

§ 63. Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en
person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, be-
nytter foranstaltningen mod at betale en del af an-
lægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedlige-
holdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttel-
sen medfører. Vandløbsmyndighedens afgørelse
om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger ef-
ter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt
for taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i
lov om offentlige veje. Om sagens behandling for
taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i
§§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67 i lov om offentlige ve-
je tilsvarende anvendelse.

11. I § 63, 2. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§
105 og 106«.

12. I § 63, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66
og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

12. I § 63, 3. pkt., ændres »§§ 53-55, 58 a-62, 66
og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.
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§ 65. - - - 13. I § 65, stk. 2,ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

Stk. 2. Taksationsmyndighederne efter §§ 57 og
58 i lov om offentlige veje kan bestemme, at der
for anlægsbidrag gives pant i den afgiftspligtige
ejendom forud for andre hæftelser af privatretlig
oprindelse på vilkår, der fastsættes af taksations-
myndighederne.

- - -

§ 67. - - -
Stk. 2. Vandløbsmyndighedens afgørelse kan in-

den 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlan-
ges indbragt for taksationsmyndighederne efter
§§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens
behandling for taksationsmyndighederne finder be-
stemmelser i §§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67 i lov om
offentlige veje tilsvarende anvendelse.

14. I § 67, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

15. I § 67, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 53-55, 58
a-62, 66 og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

- - -

§ 68. - - - 16. I § 68, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 4. Vandløbsmyndighedens afgørelse efter
stk. 1-3 kan inden 4 uger efter, at den er meddelt
den pågældende, forlanges indbragt for taksations-
myndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentli-
ge veje. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne finder bestemmelserne i §§ 53-55, 58
a-62, 66 og 67 i lov om offentlige veje tilsvarende
anvendelse.

17. I § 68, stk. 4, 2. pkt., ændres »§§ 53-55, 58
a-62, 66 og 67« til: »107-111, 114-118 og 122«.

§ 71. Til gennemførelse af foranstaltninger efter
denne lov kan vandløbsmyndigheden, når almen-
vellet kræver det, iværksætte ekspropriation. § 43,
stk. 3, § 44 og §§ 47-49 i lov om offentlige veje
finder tilsvarende anvendelse.

18. I § 71, 2. pkt., ændres »§ 43, stk. 3, § 44 og §§
47-49« til: »§§ 98 og 100-102«.

§ 72. Taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58
i lov om offentlige veje fastsætter erstatning for
ekspropriation efter § 71 samt erstatning efter § 57,
stk. 1, 2. pkt., og § 61, stk. 5.

19. I § 72, stk. 1, ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.

Stk. 2. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om erstatningens fastsættelse og ud-
betaling finder bestemmelserne i §§ 51-56 og 58
a-67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendel-
se.

20. I § 72, stk. 2, ændres »§§ 51-56 og 58 a-67« til:
»§§ 107-111, 114-118 og 122«.
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§ 73. Taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58
i lov om offentlige veje fastsætter erstatning efter
§ 23, § 28, § 37, stk. 4, § 38, jf. § 45, § 45 og § 51
samt for mangelfuld opfyldelse af forpligtelser med
hensyn til vedligeholdelse af vandløb. Om sagens
behandling for taksationsmyndighederne gælder
§ 67 a i lov om offentlige veje.

21. I § 73, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

22. I § 73, stk. 1, 2. pkt., ændres »67 a« til: »123«.

§ 149

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr.
1427 af 4. december 2009, som senest ændret ved
lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende
ændring:

§ 22. - - - 1. I § 22, stk. 5, ændres »§ 45 og §§ 47-49« til: »§§
96-99«.

Stk. 5. Ved gennemførelse af en ekspropriation
efter stk. 2 eller 4 finder bestemmelserne i lov om
offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anven-
delse, idet det dog er regionsrådet, der udfører de
opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til
lov om offentlige veje.

§ 151

I lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælp-
ning af miljøskader, jf. lovbekendtgørelse nr. 466
af 17. juni 2008, som senest ændret ved lov nr. 86
af 28. januar 2014, foretages følgende ændring:

§ 7. - - - 1. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 2. I mangel af enighed fastsættes erstatnin-
gen af taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i
lov om offentlige veje. Om sagens behandling for
taksationsmyndighederne og om erstatningens fast-
sættelse og udbetaling finder bestemmelserne i
§§ 51-56 og 58 a-67 i lov om offentlige veje tilsva-
rende anvendelse.

2. I § 7, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 51-56 og 58
a-67« til »§§ 103, 104 og 107-122«.

§ 152

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tønder-
marsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 3. juli
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2013, som ændret ved lov nr. 86 af 28. januar
2014, foretages følgende ændringer:

§ 29. - - - 1. I § 29, stk. 3, ændres »§ 51, stk. 2-4 og 7, §§
52-56 og §§ 63-67« til: »§ 103, stk. 1, § 104, stk. 1,
2 og 5 og §§ 112-122«.

Stk. 3. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om erstatningens fastsættelse og ud-
betaling finder § 51, stk. 2-4 og 7, §§ 52-56 og
§§ 63-67 i lov om offentlige veje tilsvarende an-
vendelse, idet miljøministeren træder i stedet for
vejbestyrelsen.

- - -

§ 33. - - - 2. I § 33, stk. 2, ændres »§ 43, stk. 3, §§ 44-45, §§
47-56 og §§ 63-67« til: »§ 98, stk. 1-3, §§ 99-104
og 112-122«.

§ 153

§ 33. - - -
Stk. 2. Ekspropriation foretages efter bestemmel-

serne i lov om offentlige veje, § 43, stk. 3,
§§ 44-45, §§ 47-56 og §§ 63-67, idet kommunalbe-
styrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen.

I lov om betalingsregler for spildevandsforsy-
ningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633
af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 718 af 25.
juni 2010, lov nr. 1149 af 11. december 2012, lov
nr. 61 af 29. januar 2013 og lov nr. 902 af 4. juli
2013, foretages følgende ændringer:

§ 6. - - - 1. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 57 og § 58« til:
»§§ 105 og 106«.

Stk. 2. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet
om godtgørelse efter stk. 1 af de taksationsmyndig-
heder, der er nævnt i § 57 og § 58 i lov om offentli-
ge veje. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om godtgørelsens udbetaling finder
bestemmelserne i §§ 51-56 og §§ 58 a-67 i lov om
offentlige veje tilsvarende anvendelse.

2. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »§§ 51-56 og §§ 58
a-67« til: »§§ 103, 104 og 107-122«.

- - -
§ 154

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1184 af 14. december 2011, som ændret ved lov
nr. 577 af 18. juni 2012, lov nr. 1095 af 28. novem-
ber 2012, lov nr. 903 af 4. juli 2013 og lov nr. 345
af 8. april 2014, foretages følgende ændringer:

§ 12. - - - 1. I § 12, stk. 3, ændres »§§ 57-62« til: »§§
105-111«.
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Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren
kan fastsætte regler om, at ejere af ejendomme, der
skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg
ifølge en beslutning efter stk. 1, kan få udbetalt en
godtgørelse af kommunen og anlægget, der hver
udreder halvdelen. Beslutning om udbetaling af
godtgørelsen og dennes størrelse træffes af kom-
munalbestyrelsen. Godtgørelsen fastsættes i man-
gel af mindelig overenskomst af de taksationsmyn-
digheder, der er nævnt i §§ 57-62 i lov om offentli-
ge veje.

§ 17. - - -
Stk. 2. Ved ekspropriationens gennemførelse fin-

der bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45
og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse.

- - -

§ 18. De taksationsmyndigheder, der er nævnt i
§§ 57-62 i lov om offentlige veje, afgør spørgsmål
om erstatning efter § 17, stk. 1.

3. I § 18, stk. 1, ændres »§§ 57-62« til: »§§
105-112«.

Stk. 2. Om sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne og om erstatningens fastsættelse og ud-
betaling finder lov om offentlige veje § 51, stk.
2-7, §§ 52-56, §§ 63-64, § 66, stk. 1, og § 67 tilsva-
rende anvendelse.

4. I § 18, stk. 2, ændres »§ 51, stk. 2-7, §§ 52-56,
§§ 63-64, § 66, stk. 1, og § 67« til: »§ 103, stk. 2, §
104, stk. 1-5, §§ 112-120 og § 122, stk. 1«.

§ 155

I lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af
24. september 2009, foretages følgende ændringer:

§ 4. - - -
Stk. 3. I mangel af enighed fastsættes erstatnin-

gen af taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i
lov om offentlige veje. Om sagens behandling for
taksationsmyndighederne og om erstatningens fast-
sættelse og udbetaling finder bestemmelserne i
§§ 51-56 og 58 a-67 i lov om offentlige veje tilsva-
rende anvendelse.

- - -

1. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres ”§§ 57 og 58” til:
”§§ 105 og 106”.
2. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres ”§§ 51-56 og 58
a-67” til: ”§§ 103, 104 og 107-122”.

§ 156
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I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf.
lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, foreta-
ges følgende ændringer:

§ 46. - - -
Stk. 3. For så vidt angår sagens behandling ved

taksationsmyndighederne og erstatningens fastsæt-
telse og udbetaling, finder reglerne i § 51, stk. 2-4
og 7, og §§ 52-56, 63, 64, 66 og 67 i lov om offent-
lige veje tilsvarende anvendelse.

- - -

1. I § 46, stk. 3, ændres »§ 51, stk. 2-4 og 7, og §§
52-56, 63, 64, 66 og 67« til: »§ 103, stk. 2, § 104,
stk. 1, 2 og 5, §§ 112-120 og 122«.

§ 75 b. - - -
Stk. 6. Erstatningsfastsættelse efter stk. 1 og § 75

a, stk. 4, nr. 2, kan af ejeren indbringes for de tak-
sationsmyndigheder, der er nævnt i lov om offentli-
ge veje, inden 6 uger efter at afgørelsen er meddelt
ejeren. Ved sagens behandling for taksationsmyn-
dighederne finder reglerne i lov om offentlige veje
§ 51, stk. 2, §§ 53-55 og § 66 tilsvarende anvendel-
se.

2. I § 75 b, stk. 6, ændres ”§ 51, stk. 2, §§ 53-55 og
§ 66” til ”§ 103, stk. 2, §§ 114-118 og 122”.

§ 77. - - -
Stk. 6. Erstatningen fastsættes af de i lov om of-

fentlige veje nævnte taksationsmyndigheder efter
reglerne i § 51, stk. 2-4 og 7, og §§ 52-56, 63, 64,
66 og 67 i lov om offentlige veje. Spørgsmål, der
kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke
indbringes for domstolene, før overtaksationskom-
missionens afgørelse foreligger. Søgsmål skal an-
lægges inden 6 måneder efter, at overtaksations-
kommissionens afgørelse er meddelt klageren.

- - -

3. I § 77, stk. 6, ændres ”§ 51, stk. 2-4 og 7, og §§
52-56, 63, 64, 66 og 67” til: ”§ 103, stk. 2, § 104,
stk. 1, 2 og 5, §§ 113-120 og 122”.

§ 78. - - -
Stk. 12. For så vidt angår sagens behandling ved

taksationsmyndighederne og tilskuddets fastsættel-
se, finder reglerne i § 51, stk. 2, og §§ 53-55 og 66
i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.
Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighe-
derne, kan ikke indbringes for domstolene, før
overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.
Søgsmål skal anlægges inden 6 måneder efter, at
overtaksationskommissionens afgørelse er meddelt
den pågældende.

4. I § 78, stk. 12, ændres »§ 51, stk. 2, og §§ 53-55
og 66« til: »§ 103, stk. 2, §§ 114-118 og 122«.
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§ 157

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013,
foretages følgende ændring:

§ 3 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på
offentlige veje, jf. § 1 i lov om offentlige veje.

- -

1. I § 3 a, stk. 1, ændres »§ 1« til: »§ 3, nr. 2«.

§ 158

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af
11. december 2013, som senest ændret ved lov nr.
736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »vejbestyrelse« til »vej-
myndighed«.

2. Overalt i loven ændres »vejbestyrelsen« til »vej-
myndigheden«.

§ 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med
samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige be-
stemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse el-
ler indretning. Kommunalbestyrelsen kan som vej-
myndighed for en privat fællesvej omfattet af afsnit
III i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1
og 2, med samtykke fra politiet træffe tilsvarende
bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse
om

1) parkering og standsning,
2) etablering af fodgængerfelter og
3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med

henblik på etablering af gågader.

3. I § 92, stk. 1 og 2, ændres »Vejbestyrelsen« til:
»Vejmyndigheden«.

4. I § 92, stk. 1 ændres »afsnit III i lov om private
fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og 2« til: »§§ 25-86
i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og
2«

Stk. 2. Vejbestyrelsen kan endvidere efter stk. 1
træffe bestemmelse om hel eller delvis afspærring
af offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres
ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på
anden tilsvarende måde.

Stk. 3. Når særligt tungtvejende hensyn taler her-
for, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter
stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkerings-
plads skal reserveres til et eller flere bestemte køre-
tøjer, som anvendes af en person med handicap.
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§ 92 a. Politiet kan med samtykke fra vejbesty-
relsen, for så vidt angår offentlig vej, og fra vej-
myndigheden, for så vidt angår privat fællesvej
omfattet af afsnit III i lov om private fællesveje, jf.
lovens § 3, stk. 1 og 2, træffe bestemmelse om

5. I § 92 a, stk. 1 og 2, ændres »afsnit III i lov om
private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og 2« til:
»§§ 25-86 i lov om private fællesveje, jf. lovens §
3, stk. 1 og 2«.

1) indførelse af ubetinget vigepligt og
2) påbud om ensrettet færdsel.
Stk. 2. Politiet træffer afgørelser efter § 42, stk. 4

og 5, om lokale hastighedsbegrænsninger, for så
vidt angår offentlig vej efter forhandling med vej-
bestyrelsen, og, for så vidt angår privat fællesvej
omfattet af afsnit III i lov om private fællesveje, jf.
lovens § 3, stk. 1 og 2, efter forhandling med vej-
myndigheden.

Stk. 3. I forbindelse med trafiksaneringer og loka-
le handlingsplaner for trafikken i tættere bebygget
område kan vejbestyrelsen eller vejmyndigheden
over for politiet tage initiativ til, at der træffes af-
gørelser efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

6. I § 92 a, stk. 3, ændres »vejbestyrelsen eller vej-
myndigheden« til: »vejmyndigheden«.

§ 92 d. Justitsministeren kan, når det findes færd-
selssikkerhedsmæssigt forsvarligt, efter høring af
politiet tillade kommunalbestyrelser i disses egen-
skab af vejbestyrelse eller vejmyndighed at udføre
tidsmæssigt og geografisk begrænsede forsøg med
færdselsregulerende foranstaltninger, der ikke kan
udføres i medfør af færdselslovens bestemmelser,
herunder forsøg, der alene er begrundet i miljø-
mæssige hensyn.

7. I § 92 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »vejbestyrelse
eller vejmyndighed« til: »vejmyndighed«.

- - -

§ 97. Anvendelse af den afmærkning, der er
nævnt i § 95, på eller ved en privat fællesvej om-
fattet af afsnit III i lov om private fællesveje, jf. lo-
vens § 3, stk. 1 og 2, kræver godkendelse. Såfremt
der ved afmærkningen indføres færdselsmæssige
bestemmelser omfattet af §§ 92 og 92 a, meddeles
godkendelsen efter reglerne i de nævnte bestem-
melser. Anden afmærkning godkendes af vejmyn-
digheden.

8. I § 97, stk. 1, ændres »afsnit III i lov om private
fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og 2« til: »§§ 25-86
i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og
2«.

- - -

§ 121. - - - 9. I § 121, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 107, stk. 2« til:
»§ 90, stk. 2«.

9) de bestemmelser om benyttelse af parkometre,
parkeringsautomater eller lignende, der udfærdiges
i medfør af § 107, stk. 2, i lov om offentlige veje.
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- - -

§ 159

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse
nr. 267 af 3. november 2009, foretages følgende
ændring:

§ 6. - - - 1. I § 6, stk. 3, ændres »§ 43, stk. 3, og §§ 44, 45
og 47-67« til: »§§ 98-122«.

Stk. 3. Ved ekspropriation i henhold til stk. 1 og 2
finder § 43, stk. 3, og §§ 44, 45 og 47-67 i lov om
offentlige veje tilsvarende anvendelse, idet kom-
munalbestyrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen.

§ 160

I lov om en Cityring, jf. lovbekendtgørelse nr.
552 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 526 af
27. maj 2013 og ved lov nr. 748 af 25. juni 2014,
foretages følgende ændringer:

§ 11. - - -
Stk. 4. Afslår transport- og energiministeren eje-

rens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller
opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse,
kan ejeren påklage transport- og energiministerens
afgørelse til de i §§ 57 og 58 i lov om offentlige
veje nævnte taksationsmyndigheder. Taksations-
myndighederne afgør, om ejerens krav efter
stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter erstat-
ning for arealets overtagelse efter reglerne i § 51,
stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Ved taksati-
onsmyndighedernes behandling finder bestemmel-
serne i §§ 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsva-
rende anvendelse.

1. I § 11, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til:
»§§ 105 og 106«.

2. I § 11, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 51, stk. 1 og 2«
til: »§ 100«.

3. I § 11, stk. 4, 3. pkt., ændres »§§ 58 a-62« til:
»§§ 107-112«.

- - -
§ 13. Transport- og energiministeren bemyndiges

til for Metroselskabet I/S ved ekspropriation at er-
hverve fast ejendom, herunder i form af rettigheder
og servitutter, der er nødvendig til at gennemføre
det i denne lov omhandlede anlæg, herunder even-
tuelle supplerende adgangsveje for stationer eller
forberedelser til afgreninger mod stationer uden for
Cityringen. Ekspropriation sker efter reglerne i lov
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrøren-
de fast ejendom. Ved erstatningsfastsættelsen gæl-
der reglerne i § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige

4. I § 13, 3. pkt., ændres »§ 51, stk. 1 og 2« til: »§
95«.
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veje. Metroselskabet I/S afholder alle omkostnin-
ger til ekspropriationer.

§ 161
I lov om jordfordeling og offentligt køb og salg

af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1275 af 2. november
2010, som ændret ved lov nr. 1240 af 18. december
2012, foretages følgende ændring:

§ 16. I det omfang vederlaget for den erhvervede
ejendom ikke består i pengeydelse, kan ministeren
for fødevarer, landbrug og fiskeri forlange det om-
sat til et pengebeløb. I mangel af mindelig overens-
komst fastsættes pengebeløbet af de i lov om of-
fentlige veje omhandlede taksationsmyndigheder.
Ved sagens behandling for taksationsmyndigheder-
ne finder bestemmelserne i §§ 53-55, 59-63, 65 og
66 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

1. I § 16, stk. 1, ændres »§§ 53-55, 59-63, 65 og
66« til: »§§ 108-111, 114, 116, 118 og 120-122«.
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