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Konstatering af vejstatus og Vejdirektoratets udtalelser 

Hedensted Kommune 

Hedensted Kommune har i e-mail af 29. maj 2019 bedt Vejdirektoratet om en udtalelse vedrø-

rende konstatering af den retlige status for veje og stier. 

 

Anmodningen udspringer af en lang række klager over, at kommunen1 før de seneste kom-

munesammenlægninger i 2006 ifølge klagerne skulle have nedklassificeret offentlige veje til 

kommuneveje i strid med reglerne herom. 

 

Hedensted Kommune har meddelt klagerne, at kommunen vil undersøge vejstatus for de på-

klagede veje. Kommunen har ligeledes meddelt klagerne, at kommunens konstatering af ve-

jens retlige status ikke er en afgørelse og derfor ikke kan påklages til Vejdirektoratet. 

 

Om de konkrete klagesager oplyser Hedensted Kommune generelt, at der i kommunen findes 

flere veje, som er udskilt i matriklen og noteret med et vejlitra, men disse veje er efter kommu-

nens opfattelse private fællesveje. 

 

Klagerne 

Talsmanden for klagerne har i e-mail af 7. juni 2019 kommenteret kommunens e-mail til Vejdi-

rektoratet. 

 

Det oplyses, at klagerne ikke har gjort gældende, at de omhandlede nedklassificeringer skulle 

have fundet sted før 2007. Det gøres gældende, at statusændringen er sket ved en konstate-

ring i Udvalget for Teknik i 2012 og for stiernes vedkommende ved en konstatering i 2014 i 

samme udvalg. 

 

Klagerne gør endvidere gældende ”som bonusinformation”, at kommunen uredeligt har tilba-

geholdt oplysninger fra Geodatastyrelsen for at forhindre klagerne i at få indsigt til sagerne. 

 

 

                                                      
1 Den daværende Juelsminde Kommune – nu del af Hedensted Kommune. 
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Vejarealernes retlige status 

Et vejareals retlige status fastlægges på grundlag af bestemmelserne i vejlovgivningen2. 

 

Offentlige veje og offentlige stier 

Vejloven3 finder ifølge vejlovens § 2 anvendelse på offentlige veje og offentlige stier. 

 

Ved offentlige veje forstås de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, 

og som administreres af staten (Vejdirektoratet) eller kommunerne i henhold til lov om offentli-

ge veje. Det fremgår af vejlovens § 3, stk. 1, nr. 2, og privatvejslovens4 § 10, nr. 1. 

 

Ved offentlige stier forstås færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter lov 

om offentlige veje med de tillempelser, som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti 

er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende og ridende færdsel og udgør ikke en del af en of-

fentlig vej. Det fremgår af vejlovens § 3, stk. 1, nr. 3, og privatvejslovens § 10, nr. 2. 

 

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje (og offentlige stier) der skal an-

lægges, og hvilke bestående kommuneveje (og stier) der skal nedlægges. Kommunalbestyrel-

sen kan optage private fællesveje og private fællesstier som kommuneveje og offentlige stier. 

Det fremgår af vejlovens § 15.5 

 

Ifølge vejlovens § 17 skal vejbestyrelsen føre en fortegnelse over dens offentlige veje og of-

fentlige stier.  

 

I henhold til § 1 i vejbestyrelsesloven6, som blev ophævet ved vejlovens ikrafttræden den 1. 

april 1972, forstås ved offentlige veje de veje m.m., der er optaget på det i lovens § 8 omhand-

lede vejregister. Det var således kun veje optaget på dette register, der efter denne lov var 

offentlige. 

 

Det er herefter en forudsætning for, at en vej i dag er offentlig vej, at den enten før 1. april 

1972 var optaget i vejregistret, jf. vejbestyrelseslovens § 8, eller efterfølgende af vejbestyrel-

sen, nu vejmyndigheden, er optaget som offentlig vej i medfør af vejlovens § 15. 

 

Hvis en vej ikke er en offentlig vej efter denne definition, er den en privat vej. 

 

Offentlige stier var fra 1. august 1957 også reguleret i vejbestyrelsesloven. Denne lovs be-

stemmelser om offentlige stier var gældende frem til den 1. oktober 1972, hvorefter de blev 

afløst af vejlovens regler. 

                                                      
2 Vejloven og privatvejsloven 

3 Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, lov nr. 

658 af 8. juni 2016 og ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017. 

4 Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. febru-

ar 2017. 

5 I den tidligere vejlov, der var gældende fra 1. april 1972 til 30. juni 2015, fandtes den tilsvarende bestemmelse i § 23, stk. 

1, fsva  veje og § 97, stk. 1, fsva. stier. 

6 Lov nr. 95 af 29. marts 1957 
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Det er således efter vejlovgivningen en forudsætning for, at en sti i dag er offentlig sti, at den 

enten før 1. oktober 1972 var optaget på stifortegnelsen, jf. vejbestyrelseslovens § 49, eller 

efterfølgende af vejbestyrelsen er optaget som offentlig sti i medfør af vejlovens § 15, jf. § 2, 

(tidligere vejlovs § 97, 1. pkt.).  

 

I det omfang en sti ikke er en offentlig sti, jf. ovenfor, skal stien efter vejlovgivningen enten 

administreres som en privat sti  eller som en privat fællessti. 

 

Offentlige veje og offentlige stier har siden 1957 skullet udskilles af matriklen, hvilket i praksis 

betyder, at de på et matrikelkort noteres med et litranummer (oftest et 7000-nummer kombine-

ret med et bogstav). Det forhold, at en vej er udskilt i matriklen kan derfor være et indicium for, 

at vejen er en offentlig vej. Men det er ikke det endelige bevis. 

  

Private fællesveje og private fællesstier 

Ved ’private fællesveje’ forstås veje, gader, broer og pladser, der ikke er offentlige veje, jf. 

lovens § 10, nr. 1, der tjener som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som 

vejen ligger på. Det er endvidere en betingelse, at ejendommene ikke ejes af samme per-

son/personkreds, jf. privatvejslovens § 10, nr. 3. 

 

En privat fællessti er et færdselsareal, der fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ri-

dende færdsel, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som 

færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Det fremgår af privatvejslo-

vens § 10, nr. 4.  

 

Den ret, som ejeren af denne anden ejendom har til sådan en vej eller sti, er en vejret. Og 

den, der har en vejret, er vejberettiget, jf. privatvejslovens § 10, nr. 5 og 6. 

 

Udlæg af private fællesveje, herunder private fællesstier, dvs. reservationen af et bestemt 

areal på en ejendom som fremtidigt færdselsareal for en anden ejendom, har siden 1. januar 

1973 skullet godkendes af kommunen, når det drejer sig om udlæg i områder, der administre-

res efter privatvejslovens byregler, jf. privatvejslovens § 3, stk. 1 og 2. Den nuværende regel 

findes i privatvejslovens § 27, stk. 1. 

 

Private fællesveje og private fællesstier vil oftest ligge på en selvstændig matrikuleret vejejen-

dom eller udgøre en del af en større matrikuleret ejendom. Der findes dog tilfælde, hvor en 

privat fællesvej eller privat fællessti ligger på et areal, der er udskilt i matriklen og noteret ved 

et litranummer. 

 

Privatvejsloven indeholder ikke krav om, at et udlæg af en privat fællesvej eller en privat fæl-

lessti skal tinglyses eller være optaget på et matrikelkort. Men det kan i mange tilfælde være 

et sagligt krav, at disse ordensmæssige foranstaltninger skal være opfyldt i forbindelse med 

godkendelse af et udlæg. 
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Kommunalbestyrelsen, der er vejmyndighed for de private fællesveje i kommunen, skal ifølge 

privatvejslovens § 25 føre en fortegnelse over de private fællesveje og udlagte private fælles-

veje i by og bymæssigt område. 

 

Denne fortegnelse skal i lighed med kommunens fortegnelse over sine kommuneveje indrap-

porteres til Den Centrale Vej- og Stifortegnelse i Vejdirektoratet, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørel-

sen om vej- og stiregister7.  

 

Kommunens fortegnelse er dog ikke det endelige bevis for en vejs retlige status som privat 

fællesvej. 

 

Denne fortegnelse skal udfærdiges i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørel-

sen om vej- og stiregister. Registreringen i CVF bygger på vejmyndighedens indrapporterin-

ger. Vejdirektoratet kan ikke påtage sig at kvalitetssikre data fra de kommunale vejmyndighe-

der. 

 

Rammerne for Vejdirektoratets udtalelser 

Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet, der administrerer statsvejene, både afgi-

ver generelle udtalelser om fortolkningen af bestemmelserne i vejlovgivningen og en række 

bestemmelser i færdselsloven8 samt afgør konkrete klager over afgørelser truffet af kommu-

nerne eller politiet efter disse bestemmelser.9    

 

Når Vejdirektoratet tager stilling til en klage over en afgørelse truffet af en kommune eller poli-

tiet efter disse bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, det vil sige om afgø-

relsen 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 rime-

lig eller hensigtsmæssig.  

 

Vi kan derfor ikke udtale os på en sådan måde, at vores udtalelse fremstår som en forhånds-

godkendelse af et konkret projekt, heller ikke i svar på generelle forespørgsler. Vores udtalel-

ser skal derfor være af generel karakter og med respekt for begrænsningerne i vores kompe-

tence som klagemyndighed. 

 

Når kommunalbestyrelsen ønsker at træffe en afgørelse efter vejlovgivningens bestemmelser, 

skal kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige under-

søgelsesprincip undersøge en sag så langt, som det er nødvendigt for at træffe en lovlig og 

forsvarlig afgørelse. 

 

Efter dansk ret er kommunalbestyrelsen således ikke forpligtet til at vende enhver sten. 

 

                                                      
7 Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 60 af 15. januar 2016 

8 Lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 om færdselsloven, som senest ændret ved lov nr. 556 af 7. maj 2019. 

9 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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Hvis det i forbindelse med en klage over en konkret afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen 

efter vejlovgivningens bestemmelser gøres gældende, at kommunalbestyrelsen fejlagtigt har 

lagt til grund, at vejen f.eks. er en privat fællesvej, vil vi som led i vores behandling af klagesa-

gen bede kommunalbestyrelsen redegøre nærmere for, hvorfor denne status for vejen er lagt 

til grund for afgørelsen. 

 

Kommunalbestyrelsen kan i en sådan redegørelse f.eks. undersøge tingbogen for vejrettighe-

der, rette henvendelse til vejarealets ejer, forespørge Geodatastyrelsen om baggrunden for en 

bestemt notering i matriklen, herunder eventuelle oplysninger om vejberettigede, inddrage 

oplysninger fra skøder, oplysninger i lokalplaner og lignende for området, tidligere afgørelser 

vedrørende vejen truffet efter vejlovgivningens bestemmelser, oplysninger i kommunens veja-

dministrative system om vejens status, oplysninger i kommunens vinterregulativ om vejens 

retlige status, oplysninger fra vejfortegnelsen, herunder tidligere vejfortegnelser. 

 

Vejdirektoratet er bekendt med, at det for hvert år bliver stadig sværere at dokumentere gamle 

beslutninger og fortegnelser, og at dette kan være en særlig udfordring for kommuner, der 

blev lagt sammen i  2007. Det vil derfor i mange sager være svært at fjerne enhver tvivl, idet 

oplysningerne i sagen ikke peger entydigt i en bestemt retning. 

 

Som nævnt kan Vejdirektoratet som klagemyndighed ikke tage stilling til kommunalbestyrel-

sens skøn inden for lovens rammer. Vejdirektoratet vil derfor som klagemyndighed alene kun-

ne tage stilling til, om kommunalbestyrelsen efter vores vurdering har et rimeligt grundlag for 

at administrere vejarealet efter reglerne i vejloven henholdsvis privatvejsloven. Den endelige 

afgørelse om vejens status – offentlig vej eller privat fællesvej – må i tilfælde af uenighed mel-

lem de berørte grundejere og kommunalbestyrelsen indbringes for domstolene. 

 

Vejdirektoratet anser hermed kommunens forespørgsel af 29. maj 2019 for besvaret. 

 

Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret 

form under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen10 og databeskyttelseslovens11 be-

stemmelser.   

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Ivan Skaaning Hansen 

   

                                                      
10 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 

11 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. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

