
Vedrørende vedligehold af privat fællesvej i by og bymæssig bebyggelse.  
 
Vejene i sommerhusområderne administreres som private fællesveje i byer og 
bymæssig bebyggelse. 
 
I henhold til privatvejslovens § 57 stk. 1 er det hver enkelt grundejers ansvar at 
holde vejen i en god og forsvarlig stand til den trafik der er på vejen. 
 
Det vil sige hver grundejer skal vedligeholde det areal der er fra vedkommendes 
ejendom til vejmidten.  
Grundejeren er forpligtiget til at vedligeholde og renovere alt vej, rabat osv. fra 
grundejerens ejendom til vejmidte.  
Arealet skal vedligeholdes, renholdes og ryddes for sne. Se evt. Holstebro 
Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje på 
kommunens hjemmeside under Trafik og veje. 
 

Pligten til at vedligeholde en privat fællesvej påhviler ejerne af de til vejen 
grænsende ejendomme  (§ 57, stk. 1).  

Til pligten er der ikke knyttet andre forudsætninger, end at ejendommene skal 
grænse til  den pågældende vej. Det er således uden betydning, om ejeren har 
vejret til vejen, bruger vejen eller har/kan opnå direkte adgang mellem 
ejendommen og vejen.  

Pligtens omfang 
Loven kræver, at vejen holdes i god og forsvarlig stand set i forhold til færdslens 
art og størrelse.  

Herudover er det udtrykkeligt fastslået, at pligten også omfatter en pligt til at 
forsyne vejen med forsvarligt afløb.  

Det er vejmyndigheden (kommunen), der bestemmer, hvor meget og hvordan en 
privat fællesvej skal vedligeholdes.  

Hvis det er nødvendigt for at opnå, at en vej er i god og forsvarlig stand, kan 
vejmyndigheden bestemme, at en vej skal istandsættes, så der sker en forbedring 
af den.  

Ifølge privatvejslovens § 41 skal kommunen godkende anlæg og omlægning af en 
privat fællesvej. 
 
Kommunen skal sammen med politiet give samtykke til afspærring af vej, 
forandring af vejens indretning, f.eks. bump eller chikaner. Jf. § 44. 
 
Ifølge privatvejslovens § 47 kan kommunen stille krav til grundejeren om at 
beskære beplantning på og over en vej. Hvis kravene ikke efterkommes kan 
kommunen gøre det på grundejerens regning. 
 
Kommunen skal give samtykke til placering af midlertidige eller varige anbringelser 
af genstande på vejen, eksempelvis skilte. Jf. § 49.  
 
Kommunen giver ledningsejere tilladelse til gravearbejde ved private fællesveje i 
byer. Jf. § 51. Opdager I fejl og mangler vedr. retablering efter gravearbejde 
kontakt da venligst ledningsejeren eller Trafik og Park på tlf. nr. 9611 7555.  
 
 
 
 



Vedr. vejlaug og grundejerforening 
Holstebro Kommune opfordrer grundejere til en privat fællesvej at oprette et 
vejlaug eller en grundejerforening. Da I har en grundejerforening som varetager 
andre opgaver vil det være en fordel at lave vejlaug på de veje der endnu ikke har 
det.  
I vejlauget vælges nogle personer, som skal varetage opgaverne eller som skal 
hyre en entreprenør til at varetage opgaverne. Vejlauget sørger for renholdelse, 
glatførebekæmpelse, snerydning og vedligeholdelse af vejarealet. En af fordelene 
ved at have et vejlaug er også, at der indbetales f.eks. en årlig ydelse til vejlauget 
og dermed er der også mulighed for at spare op til en fuldstændig renovering af 
vejen.  
 
 
Vejsyn 
Såfremt der er uenighed om vedligeholdelse af en privat fællesvej kan kommunen 
anmodes om at afholde et vejsyn.  
Kommunen kan afholde vejsynet såfremt vejen ikke  er i en god og forsvarlig stand, 
i forhold til den trafik der er på den. 
 
Hvis der skal afholdes vejsyn, vil kommunen typisk indkalde de vejberettigede 
senest 2 uger inden vejsynet. Ved vejsynet har de vejberettigede mulighed for at 
tilkendegive deres brug af vejen og hvordan de mener den fremtidige 
vedligeholdelse og istandsættelse af vejen bør være.  
Efter vejsynet sendes et høringsbrev til de vejberettigede, hvori der står hvad 
kommunen påtænker at kendelsen skal indeholde. Kendelsen vil beskrive hvordan 
vejen skal istandsættes, hvem der skal istandsætte hvad, evt. noget om grøfter, 
rabatter, snerydning osv. og indeholde en fordeling mellem de vejberettigede. De 
vejberettigede har herefter mindst 3 uger til at komme med udtalelser til den 
påtænkte kendelse. Såfremt kommunen ikke modtager udtalelser der kan ændre 
på den påtænkte kendelse om istandsættelse og vedligeholdelse, kan sagen 
komme på Teknisk Udvalgs møde og de kan træffe en afgørelse. 
Modtager kommunen udtalelser der kan ændre på den påtænkte kendelse skal 
kommunen sende et nyt høringsbrev til de vejberettigede. Dette brev er der også 
en frist på mindst 3 uger for de vejberettigede til at komme med udtalelser. Er der 
igen udtalelser der kan gøre at kommunen påtænker at ændre kendelsen igen skal 
der igen et nyt høringsbrev ud……. 
 
Kendelsen indeholder som nævnt, hvem der skal vedligeholde hvilken strækning, 
hvordan der skal vedligeholdes og en tidsfrist. 
Har den pågældende så ikke vedligeholdt strækningen, som der er beskrevet i 
kendelsen indenfor den fastsatte frist, kan kommunen gøre det på den 
pågældendes regning.  
En anden mulighed er at vejmyndigheden bestemmer at udføre arbejdet. Såfremt 
kommunen udfører arbejdet er det som et samlet arbejde regningen bliver fordelt 
mellem de vejberettigede. 



Uddrag af privatvejsloven (lovbekendtgørelse 433 af  22/5 
2008 

Kapitel 10 
Istandsættelse og vedligeholdelse af private fælles veje 

Grundejernes forpligtelser 

§ 57. Det påhviler ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme at 

holde vejen i en under hensyn til færdslens art og størrelse god og forsvarlig stand. 

Vejen skal være forsynet med forsvarligt afløb. 

    Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer, i hvilket omfang og på hvilken måde private 

fællesveje med tilhørende afløb skal vedligeholdes, og kan for at opnå det i stk. 1 

nævnte formål tillige bestemme, at en sådan vej skal istandsættes, således at der 

sker en forbedring af denne. Vejmyndigheden bestemmer, hvornår arbejdet skal 

være afsluttet, og om det skal udføres som et samlet arbejde, også i 

regnskabsmæssig henseende, under vejmyndighedens kontrol, eller om de enkelte 

grundejere skal lade udføre en nærmere angiven del af arbejdet. 

    Stk. 3. Hvis det efter § 58 eller § 60 pålægges andre end ejerne af de grunde, der 

grænser til vejen, at deltage i udgifterne ved arbejdet, skal dette altid udføres som et 

samlet arbejde under vejmyndighedens kontrol. 

    Stk. 4. Vejmyndigheden kan træffe beslutning om, at flere private fællesveje, der i 

færdselsmæssig henseende udgør en enhed, skal istandsættes og vedligeholdes som 

et samlet arbejde, således at udgifterne ved arbejderne fordeles mellem samtlige 

bidragspligtige under et. Det skal fremgå af beslutningen, om de konkrete arbejder 

på de enkelte veje skal udføres på samme tid eller til forskellig tid.  

Anlæg og ibrugtagning af vej 

§ 41. En privat fællesvej eller en strækning heraf må ikke anlægges eller tages i 

brug som færdselsareal, før vejudlægget er godkendt efter § 24 eller efter de i § 43 

omhandlede regler. Vejmyndigheden skal endvidere have godkendt detailprojekt for 

vejanlægget, herunder længde- og tværprofil, befæstelse og afvanding m.v. 

    Stk. 2. Når forholdene taler derfor, kan vejmyndigheden tillade, at vejen 

midlertidigt anlægges efter et af vejmyndigheden godkendt foreløbigt detailprojekt.  

Kapitel 8 
Forskellig råden over private fællesveje 

Forandringer, færdselsregulering m.v. 

§ 44. Med fornødent samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 92, § 92 a og § 100, 

kan vejmyndigheden lade foretage forandringer ved en privat fællesvejs indretning 

eller anlæg og foretage hel eller delvis afspærring af vejen for gennemgående trafik 

samt foretage andre færdselsmæssige foranstaltninger med henblik på at begrænse 

færdslen på vejen. Udgifterne herved afholdes af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2. 

    Stk. 2. Gennemføres de forandringer og foranstaltninger, der er omtalt i stk. 1, for 

at forbedre det trafikale miljø på vejen, f.eks. ved etablering af opholds- og 

legeområder eller stillevejsområder, finder reglerne i §§ 57-62 om afholdelse af 

udgifterne og arbejdernes gennemførelse m.v. tilsvarende anvendelse, for så vidt der 



ikke er truffet anden aftale om projektets finansiering og gennemførelse. 

    Stk. 3. Forandringer og foranstaltninger som nævnt i stk. 1 må ikke iværksættes 

uden vejmyndighedens og politiets samtykke.  

Beplantning 

§ 47. På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med 

vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør 

det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller 

over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens 

krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet 

udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning. Med hensyn til fordelingen 

mellem grundejerne af udgifterne ved en af vejmyndigheden krævet fjernelse af 

træer og anden beplantning og med hensyn til kommunens udførelse af arbejdet 

finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende anvendelse.  

Særlig brug af vejareal 

§ 49. Uden samtykke fra vejmyndigheden må arealer af private fællesveje ikke 

anvendes til:  

1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, 

skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende,  

2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og  

3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, 

rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed.  

 

    Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, for så vidt angår anvendelse, der 

indvirker på vejens hidtidige karakter eller på færdselsforholdene, samtykke fra 

grundejerne og meddeles efter forhandling med politiet.  

    Stk. 3. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande m.v., der er nævnt i 

stk. 1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er 

vejmyndigheden berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er 

det anbragte til ulempe for færdslen, er vejmyndigheden og i påtrængende tilfælde 

politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den 

pågældendes regning. 

    Stk. 4. Ved byggeri, udgravning og opfyldning på og ved private fællesveje finder 

reglerne i lov om offentlige veje § 101 tilsvarende anvendelse.  

Ledninger og opgravninger 

§ 51. Vejmyndigheden kan tillade, at ledninger, kabler eller lignende anlæg 

anbringes i eller over udlagte private fællesveje. 

    Stk. 2. Tilladelse i henhold til stk. 1 betinges af, at ledningsejeren yder 

vedkommende grundejere erstatning for eventuel skade ved ledningsanlæggets 

anbringelse og tilstedeværelse og ved eftersyn og istandsættelse af dette. 

    Stk. 3. Grundejerne har pligt til at give fornøden adgang til anbringelse, eftersyn 

og istandsættelse af anlæggene.  

 


