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Hvilket anlæg er omfattet af "forsvarligt afløb"?

I har i e-mail af 4. februar 2020 bedt Vejdirektoratet kommentere jeres kommunes oplysning om,
at ”der er de vejberettigede eller grundejerforeningen, der skal rense vejbrønde på en privat
fællesvej.”
Kommunen har henvist jer til at få dette bekræftet hos Vejdirektoratet.
Rammerne for Vejdirektoratets udtalelser
Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet, der administrerer statsvejene, både afgiver
generelle udtalelser om fortolkningen af bestemmelserne i vejlovgivningen1 og en række bestemmelser i færdselsloven2 samt afgør konkrete klager over afgørelser truffet af kommunerne
eller politiet efter disse bestemmelser.3
Når Vejdirektoratet tager stilling til en klage over en afgørelse truffet af en kommune eller politiet
efter disse bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, det vil sige, om afgørelsen
er lovlig. Vi kan derimod ikke tage stilling til kommunalbestyrelsens eller politiets skøn inden for
lovens rammer og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt en lovlig afgørelse er rimelig eller
hensigtsmæssig.
Vi kan derfor ikke udtale os på en sådan måde, at vores udtalelse fremstår som en forhåndsgodkendelse af et konkret projekt. Vores udtalelser skal derfor være af generel karakter og med
respekt for begrænsningerne i vores kompetence som klagemyndighed.
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Vejloven og privatvejsloven
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Lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 om færdselsloven, som senest ændret ved lov nr. 556 af 7. maj 2019.
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Vejdirektoratets opgaver og beføjelser er nærmere fastlagt til Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121

af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet, som ændret ved bek. nr. 1636 af 15. december 2016, bek. nr.
1207 af 5. oktober 2018 og bek. nr. 1700 af 20. december 2018.
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Vejdirektoratets udtalelse
Vi vil i vores udtalelse lægge til grund, at der er tale om en privat fællesvej i by og bymæssigt
område, jf. definitionen af dette område i privatvejslovens4 § 3, stk. 1 og 2.
Vedligeholdelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder
Bestemmelserne om vedligeholdelse af private fællesveje findes i privatvejslovens kap. 9, §§
44-55.
Det er ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej i by eller bymæssigt område,
der skal holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og omfang. Vejen
skal forsynes med forsvarligt afløb. Dette fremgår af privatvejslovens § 44, 1. pkt.
Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i en god og forsvarlig stand i
forhold til færdslens art og omfang, skal kommunen tage stilling til spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tage stilling til spørgsmålet af egen drift. Dette fremgår af privatvejslovens § 45, stk. 1.
Hvis de vedligeholdelsesforpligtigede ikke opfylder forpligtigelsen efter § 44, bestemmer kommunen, i hvilket omfang og på hvilken måde en privat fællesvej konkret skal vedligeholdes for
at være i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Dette fremgår af privatvejslovens § 45, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan som udgangspunkt bestemme, enten at de enkelte vedligeholdelsesforpligtigede grundejere skal udføre en nærmere del af de påbudte arbejder som enkeltstående arbejder, eller at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde under kommunens kontrol.
Det fremgår af privatvejslovens § 45, stk. 3 – 6.
Men når det enkeltstående arbejde omfatter særlige elementer, der har væsentlig betydning for
andre vedligeholdelsesforpligtige, f.eks. vejbrønde, kan vedkommende grundejer forlange, at
arbejdet udføres som et samlet arbejde. Det fremgår af privatvejslovens § 47, stk. 4.
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 kommunalbestyrelsen kræver vejen istandsat eller
vedligeholdt efter § 45, jf. §§ 47-52. Denne regel fremgår privatvejslovens § 46.
Det skal i den forbindelse oplyses, at det er en forudsætning, for at kommunalbestyrelsen kan
anvende privatvejslovens § 46, at den forpligtigede anerkender eller af domstolene tilpligtes at
anerkende, at vedkommende har pligt til at vedligeholde vejen på grundejernes vegne.
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Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.

2

Afgrænsning af ”forsvarligt afløb”
Privatvejsloven indeholder ikke en nærmere definition af, hvad der er omfattet af ”forsvarligt
afløb”, men Vejdirektoratet har i en række afgørelser og udtalelser generelt udtalt sig emnet5.
Det er vores umiddelbare opfattelse, at grundejernes forpligtelser omfatter dels brønddæksler
på vejen, dels andre tekniske tiltag på vejen, der er egnet til at lede vandet hen til dækslet, dels
afløbsrøret, der fører ned til spildevandsledningen.
Såvel selve spildevandsledningen som andre under jorden beliggende tekniske kloakkonstruktioner hører efter vores opfattelse under anden lovgivning (miljølovgivningen). Det er i den forbindelse vores umiddelbare opfattelse, at spildevandsledningen er det kommunale forsyningsselskabs ansvar. Bestemmelsen i privatvejslovens § 44, 1. pkt., finder derfor ikke umiddelbart
anvendelse i vedligeholdelsesspørgsmål vedrørende disse konstruktioner (rør og ledninger
mv.). Det skal bemærkes, at yderligere spørgsmål herom må rettes mod miljømyndighederne.
Vejdirektoratet anser hermed jeres henvendelse for besvaret.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret
form under iagttagelse af bestemmelser i databeskyttelsesforordningen6 og databeskyttelsesloven7.

Venlig hilsen

Ivan Skaaning Hansen

5

Der henvises til vedhæftede udtalelse af 8. december 2014 – Vejdirektoratets j.nr. 14/17625
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EP og Rfor 2016/679/EU af 27. april 2016 – med virkning fra 25. maj 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
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Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
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