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Transportministeriet 
Frederiksholms kanal 27 F 
1220 København V 
 
Att. Søren Møller Larsen 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilstandsrapporters udformning og indhold 
samt udkast til bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter privatvejsloven 
 
Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til de to bekendtgørelsesudkast: 
 
Vedrørende bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter privatvejsloven 
Ad § 1, stk. 4 
Det fremgår af § 89 i lov om private fællesveje, der afgiver hjemmel til bekendtgørelsen, at Trans-
portministeren kan fastsætte regler om, at gebyrer, der ikke erlægges rettidigt, skal tillægges renter 
i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling mv. og regler om betaling af 
erindringsskrivelser. I strid med denne bemyndigelse lægges der i udkastet op til, at en klage afvi-
ses, hvis ikke gebyret er indbetalt inden den frist, der fastsættes af Vejdirektoratet. Det kan ikke ha-
ve været lovgivers hensigt, når der entydigt gives bemyndigelse til at håndtere et ikke betalt gebyr 
med erindringsskrivelse og rentebetaling. 
 
Baggrunden for denne indsigelse mod udkastet er erfaringer fra Natur- og Miljøklagenævnet, der 
opkræver gebyrer ved breve, der ikke fremsendes rekommanderet. Det har bevirket, at gebyrop-
krævninger ikke er kommet frem, hvilket har medført, at gebyret ikke er betalt inden den i opkræv-
ningen fastsatte frist. Det har medført, at klagen er blevet afvist, uden at klageren har haft mulighed 
for at hindre dette. Det er en uacceptabel tilstand, som ikke skal indføres på vejlovsområdet. 
 
Ad § 2, nr. 2 
Denne bestemmelse påstås formuleret således: klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 
Ad § 3, nr. 1 og 2 
Disse to punkter skal udgå, da de ikke giver mening. Bemyndigelsen i lovens § 89, stk. 2 omhand-
ler gebyrer til hel eller delvis dækning af kommunernes omkostninger ved behandling af ansøgnin-
ger i henhold til loven. De to paragraffer i loven, som pkt. 1 og 2 angår, omhandler henholdsvis vej-
udlæg og tildeling af vejrettigheder og nedlæggelse af private fællesveje. Disse handlinger foreta-
ges af ejerne af de ejendomme, som vejen skal ligge på eller ligger på. Det er således en opgave 
for en grundejer og netop ikke en myndighedsopgave. Hvis kommunen tilfældigvis er grundejer, bør 
det ikke berettige til opkrævning af gebyr, da der ikke er tale om en myndighedsopgave.  
 
Vedrørende bekendtgørelse om tilstandsrapporters udformning og indhold 
Ad § 3, stk. 4 
Bemyndigelsen i lovens § 90, stk. 9 har samme formulering som omtalt ovenstående under Ad § 1, 
stk. 4. På den baggrund henvises til de ovenstående bemærkninger til § 1, stk. 4 i sin helhed. 
 
Ad § 4, nr. 1 
Bestemmelsen påstås formuleret således: klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
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Landbrug & Fødevarer står selvfølgelig gerne til rådighed med uddybninger. 
  
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Jensen 
Chefkonsulent 
 
Erhvervspolitik 
 
D 3339 4633 
M 20924633 
E cje@lf.dk 
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