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Lov om Private Fællesveje   

Istandsættelse og Vedligeholdelse  
 
§ 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes 
eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere fastlagt byrdefordeling, skal kommunen 
enten afholde vejsyn eller møde, jf. stk. 2-4, eller gennemføre en skriftlig procedure, jf. stk. 5.  
Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om istandsættelse eller vedligeholdelse af vejen, 
skal kommunen holde vejsyn, hvis en vejberettiget har fremsat anmodning herom. Det gælder 
dog ikke, hvis der inden for de sidste 2 år er truffet beslutning om vejens istandsættelse eller 
vedligeholdelse. 

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 bestemmelse skønnes at være forpligtet til at deltage 
i vedligeholdelsen m.v. 

Stk. 3. Indkaldelsen skal endvidere offentliggøres mindst 2 uger før vejsynet eller mødet. 

Stk. 4. Ved et vejsyn eller møde skal de fremmødte have adgang til at udtale sig. Der skal gøres 
notat om indholdet af de oplysninger, der fremkommer ved vejsynet eller mødet, som har 
betydning for kommunalbestyrelsens afgørelse, og som ikke i øvrigt fremgår af sagens 
dokumenter. Kommunen skal endvidere på vejsynet eller mødet eller efterfølgende skriftligt 
over for de fremmødte redegøre for den påtænkte beslutning, herunder om fordelingen af 
arbejdet eller udgifterne, og fastsætte en frist på mindst 3 uger til at komme med indsigelser 
mod og ændringsforslag til den påtænkte beslutning. 

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 
fastsætter en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag 
til den påtænkte beslutning. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan først træffe afgørelse, når fristerne i stk. 4 eller 5 er udløbet. 
Afgørelsen skal meddeles til enhver, der berøres af den. 

Grundejernes forpligtelser  

§ 44. Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og 
forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med 
forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke 
har vejret til vejen. 
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Kommunens stillingtagen  

§ 45. Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i god og forsvarlig stand i 
forhold til færdslens art og omfang, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet. 
Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tage stilling til spørgsmålet af egen drift. 

Stk. 2. Hvis de vedligeholdelsesforpligtede ikke opfylder forpligtelsen efter § 44, bestemmer 
kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang og på hvilken måde en privat fællesvej med tilhørende 
afløb konkret skal istandsættes for at være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og 
omfang. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at de enkelte vedligeholdelsesforpligtede skal 
udføre en nærmere bestemt del af arbejdet som enkeltstående arbejder, jf. § 47, stk. 1, og 
hvornår arbejdet skal være afsluttet. 

Stk. 4. Hvis istandsættelsen har en sådan karakter eller et sådant omfang, at det ikke kan anses 
for hensigtsmæssigt at lade de vedligeholdelsesforpligtede udføre arbejdet som enkeltstående 
arbejder, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde, 
jf. § 55, stk. 1. 

§ 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 eller møde, jf. stk. 2, eller gennemføre 
en skriftlig procedure, jf. stk. 4. 

Stk. 2. Til et vejsyn eller møde skal kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers varsel indkalde 
enhver, som vil blive berørt af den påtænkte beslutning. 

Stk. 3. På vejsynet eller mødet skal kommunalbestyrelsen redegøre for den påtænkte beslutning, 
herunder om fordelingen af udgifterne ved arbejdet. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en 
frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til den 
påtænkte beslutning. Der skal gøres notat om indholdet af de oplysninger, der fremkommer på 
vejsynet eller mødet af betydning for kommunens afgørelse, og som ikke i øvrigt fremgår af 
sagens dokumenter. 

Stk. 4. I forbindelse med en skriftlig procedure skal kommunalbestyrelsen gøre enhver, som vil 
blive berørt af den påtænkte beslutning, bekendt med indholdet af beslutningen. 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser 
mod og ændringsforslag til den påtænkte beslutning. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan først træffe afgørelse, når fristerne i stk. 3 eller 4 er udløbet. 
Afgørelsen skal meddeles til enhver, der berøres af den. 
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Forandringer og færdselsregulering  

§ 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, 
afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen 
uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med politiets samtykke, jf. færdselslovens §§ 92, 92 a og 100, 
bestemme, at der på en privat fællesvej skal foretages ændringer og foranstaltninger som nævnt 
i stk. 1. Kommunen afholder udgifterne hertil. 

Stk. 3. Hvis foranstaltningerne i det væsentlige sker for at forbedre det trafikale miljø på vejen, 
f.eks. ved etablering af opholds- og legeområder eller områder med fartdæmpning, finder 
reglerne i §§ 48-51 og 53-55 om afholdelse af udgifterne og arbejdets gennemførelse m.m. 
tilsvarende anvendelse, medmindre andet er aftalt. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fjerne foranstaltninger, der er etableret uden 
kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse, for den pågældendes regning, hvis den 
pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne foranstaltningen. Før påbud om fjernelse 
skal det vurderes, om forholdet retligt kan lovliggøres, ved at kommunalbestyrelsen og politiet 
giver den manglende godkendelse. 

Stk. 5. Er foranstaltningen til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller om 
nødvendigt politiet fjerne foranstaltningen for den pågældendes regning uden forudgående 
påbud. 

Stk. 6. Reglerne i stk. 4 og 5 gælder tilsvarende for ændringer, der er foretaget uden 
kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse. 
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Opgravning og ledninger  

§ 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. 

§ 68. Medmindre andet følger af særlig lovgivning, kræver det kommunalbestyrelsens tilladelse 
i og på private fællesveje 

1) at nedlægge eller omlægge underjordiske ledninger med tilbehør og 

2) at anbringe eller flytte masterækker, lysstandere og lign. med tilbehør. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal betinge en tilladelse efter stk. 1 af, at ledningsejeren 

1) yder vedkommende grundejere erstatning for eventuel skade ved ledningsanlæggets 
anbringelse eller tilstedeværelse samt ved eftersyn og istandsættelse af dette, 

2) retablerer vejareal og arbejdsareal efter endt arbejde og 

3) skriftligt underretter kommunen om, at retableringsarbejderne er gennemført. 

Stk. 3. Uanset reglerne i stk. 1 og § 67 kan ledningsejeren udføre uopsættelige reparationer af 
ledninger m.v., men skal snarest underrette kommunen herom. 

Stk. 4. Grundejerne kan ikke modsætte sig udførelsen af arbejder, som kommunalbestyrelsen 
har tilladt efter stk. 1, eller som kommunen har godkendt eller krævet udført efter § 67. 

§ 69. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at ledninger, kabler og lignende anlæg med tilbehør 
anbringes i eller over udlagte private fællesveje. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal betinge en tilladelse efter stk. 1 af de vilkår, der er nævnt i 
§ 68, stk. 2. 

Stk. 3. Grundejerne har pligt til at give fornøden adgang til anbringelse, eftersyn og 
istandsættelse af anlæggene. 

 



 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

§ 70. Udgifterne til arbejder på ledninger m.v. i eller over private fællesveje og udlagte private 
fællesveje, herunder nødvendig flytning af ledninger m.v. i forbindelse med anlæg, regulering, 
istandsættelse og vedligeholdelse eller omlægning af vejen, afholdes af ledningsejeren, 
medmindre andet er bestemt ved 

1) aftale, 

2) afgørelse truffet af en ekspropriationskommission 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. 

Stk. 2. Arbejder på ledninger i eller over private fællesveje udføres af ledningsejeren, 
medmindre andet er bestemt, jf. stk. 1, nr. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog kræve selv at 
udføre vejarbejder i forbindelse med ledningsarbejder, 

1) hvis der er behov for at koordinere ledningsarbejdet med andre arbejder på vejarealet, 

2) hvis ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet efter § 68 eller § 69, eller 

3) hvis hensyn af tilsvarende vægt gør sig gældende. 

Stk. 3. Tvister mellem en kommune og et forsyningsselskab vedrørende ledninger i og over 
vejarealet, jf. stk. 1 og §§ 67-69, afgøres af transportministeren. 

 
 
 


