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Høringssvar til forslag til lov om offentlige veje 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

Ad § 15 

For at sikre, at sidste punktum overholdes, bør der være mulighed for fuld klage over beslutninger i 

medfør af denne bestemmelse. 

Ad § 37 

Det fremgår af denne bestemmelse, at vejbidrag skal fordeles mellem de bidragspligtige grundejere 

efter måden, hvorpå ejendommene benyttes eller forventes benyttet. Hvis dette ses i modsætning 

til den tilsvarende nugældende bestemmelse, betyder det, at der ikke kan ses på f.eks. ejendom-

menes størrelse. Det ønskes anført tydeligere i bemærkningerne til bestemmelsen, at der med må-

den, hvorpå en ejendom benyttes, også kan tages hensyn til størrelsen, således at eksempelvis to 

ejendomme, der benyttes på samme måde, godt kan få pålagt forskellige bidrag, hvis de afviger be-

tydeligt i størrelse og dermed i trafikal belastning. 

Ad § 40, stk. 2 og 5 

Det fremgår af bemærkningerne, at en vejbyggelinje skal være til hinder for skovrejsning. Det må vi 

imødegå. Der er tale om en almindelig drift, som ikke må hindres ved vejbyggelinjer. Skovrejsning 

kan ikke anses for at være et anlæg eller en indretning. 

Det fremgår af bemærkningerne til stk. 5, at der er tale om en videreførelse af den gældende vej-

lovs § 34, stk. 4. Det er ikke korrekt, da passagebredden her er 1 m mod 1,5 m i forslaget. De 1 m 

påstås fastholdt i ny lov, da man herved undgår at skulle tage stilling til ændringer for alle beståen-

de vejbyggelinjer. De må i modsat fald skulle have en overgangsbestemmelse med mulighed for at 

forlange overtagelse. 

Ad § 47 

Med henvisning til Betænkning nr. 1391 om erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved 

nyanlæg af veje mv. afgivet af Trafikministeriets Ekspertudvalg opfordres til, at § 57 suppleres med 

en øget erstatningsmulighed i særlige tilfælde formuleret i overensstemmelse med flertallets anbe-

faling, jf. alternativ 1 i afsnit 3.7.2.1 i delbetænkning 2. Som det vil fremgå af betænkningen, er der 

ikke tale om en markant ændring af den nugældende retstilstand med væsentligt øgede erstatnin-

ger, men alene om en mulighed for at kompensere i tilfælde, hvor en grundejer bliver ramt i et 

åbenbart urimeligt omfang. 

Endvidere opfordres til, at mindretallets forslag med hensyn til spørgsmålet om omvejserstatning, jf. 

alternativ 2 i afsnit 3.7.3. 2 i delbetænkning 2, medtages i lovforslaget. Uddrag af betænkningen 

vedlægges. 

Ad § 49, stk. 4 

Bestemmelsen påstås udtaget af forslaget. Hvis der skal foretages en begrænsning i brugen af en 
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overkørsel, som kan have helt afgørende betydning for en ejendom, må det ske ved ekspropriation 

i medfør af forslagets kapitel 10. Det bemærkes, at der vil være tale om et indgreb over for en lovlig 

brug af en overkørsel. 

Ad § 50 

Undtagelsen for markoverkørsler i den nugældende § 72 skal bibeholdes. Der vil være tale om 

overkørsler med en temmelig begrænset færdsel, men også om overkørsler, der normalt vil være 

helt afgørende for at kunne drive de marker, som de giver adgang til. Den oprindelige begrundelse 

for undtagelsen består således fortsat i fuldt omfang. Der ses ikke at være sket ændringer i de tra-

fiksikkerhedsmæssige grunde for bestemmelsen.  

Ad § 54, stk. 1 

Formuleringen er betydeligt mere vidtgående end den nugældende § 82, der alene omhandler ma-

trikulære forandringer. Bestemmelsen er for vidtgående og upræcis. 

Ad § 57 

Indholdet i den nugældende lovs § 79, stk. 1 ønskes opretholdt af pædagogiske, administrative år-

sager.  

Ad bemærkninger til § 72 

Det er i andet afsnit anført, at når det drejer sig om en vej, der ikke er udskilt, så gælder bestem-

melsen for det areal, som vejmyndigheden med rette kan administrere som en offentlig vejs eller of-

fentlig stis areal. Det er formodentlig korrekt, men formuleringen giver indtryk af, at det er vejmyn-

dighedens behov for areal til vejen, der er afgørende. Det er ikke korrekt. Bestemmelsen må gælde 

for det areal, der hører til vejen. Det vil sige det areal, der ville blive henført til vejen ved en eventuel 

vejudskillelse. Det bemærkes, at hævd her ofte vil være afgørende, idet ejere af tilgrænsende ejen-

dommes brug af arealerne op til vejen ofte vil være afgørende for, hvor skellet mellem vej og nabo-

ejendom er beliggende. 

Ad § 75 

Det påstås anført i bemærkningerne til denne bestemmelse, at m.m. ikke omfatter vandløb omfattet 

af vandløbsloven, da sådanne vandløb behandles i medfør af vandløbsloven. Ingen grundejer, hel-

ler ikke vejmyndigheder, skal være fritaget de reguleringsmuligheder, der gælder i medfør af vand-

løbsloven.   

Ad § 79,stk. 2 

Det ønskes anført i bemærkningerne, at bestemmelsen kun omfatter beplantning ved veje i det om-

fang, den rækker ind over skel til vejens areal.  

Ad bemærkninger til § 91 

Det er ikke helt korrekt, når det i bemærkningerne anføres, at der ved ekspropriation erstattes tab, 

som ejendommen lider, opgjort som tabet i værdien af ejendommen i fri handel. Det er normalt ho-

vedelementet i en ekspropriationserstatning, men der skal ydes fuldstændig erstatning, og det kan 

også indebære andre erstatningsposter.  

Ad § 96 

Det fremgår af bemærkningerne, at man ikke ønsker at medtage detaljerede procedureregler, som 

man mener følger af de almindelige forvaltningsretlige regler. Denne vurdering imødegås med øn-

sket om, at de detaljerede procedureregler bibeholdes i loven. De forvaltningsretlige regler giver of-

te anledning til fortolkning og ekspropriation er meget indgribende for den enkelte borger. Der bør 
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derfor ikke være tvivl om de retningslinjer, som myndighederne skal følge. Det bemærkes, at kom-

munernes måde at administrere på ofte viser betydelige forskelle.  

Ad § 114 

Den anførte rentesats svarer til gældende ret, men den er urimeligt lav. Renten påstås fastsat i 

overensstemmelse med renteloven og ikke svarende til diskontoen. Der er erfaring for, at disse sa-

gers endelige afslutning kan trække længe ud, og det er derfor uacceptabelt, at der ikke ydes en 

rimelig rente. Med en rente svarende til diskontoen opnås ikke fuldstændig erstatning, som grund-

loven kræver. 

Ad § 115 

På baggrund af erfaring fra flere sager, der har trukket ud i meget lang tid, fordi myndighederne har 

indbragt dem for domstolene, bør der være en bestemmelse, der hindrer, at myndighederne kan 

indbringe en overtaksationskommissions kendelse om erstatning i en ekspropriationssag for dom-

stolene. Begrundelsen er naturligvis, at disse sager har været meget belastende for den berørte 

part, der er helt uden skyld i sagen. Subsidiært skal private parter i ekspropriationssager, der er 

rejst ved domstolene af myndighederne, friholdes for alle omkostninger ved disse sager uanset ud-

faldet. 

 

Ad § 118 

De i stk. 3 fastsatte frister indebærer en væsentlig forkortelse i forhold til i dag. Vi anbefaler, at man 

højst halverer fristerne til 2 henholdsvis 3 år. 

Ad § 119, stk. 1 

Det følger af § 9, at veje skal vedligeholdes i den stand som trafikkens art og størrelse kræver. Det-

te krav om vedligeholdelse gælder konstant, så kravet skal løbende være opfyldt. I sager om ned-

læggelse af offentlige veje må der normalt være tale om en situation, hvor trafikken reduceres. Det 

bør derfor også fremgå af § 119, at vejen skal være i god og forsvarlig stand i forhold til den aktuel-

le trafik. 

Ad § 121 

Det ønskes medtaget i bemærkningerne til bestemmelsen, at det følger af lighedsprincipperne, at 

der, hvis vejarealet tilbydes de tilgrænsende grundejere, skal gives tilbud i forhold til vejens midtlin-

je.  

Ad § 127, stk. 1 

Den fulde prøvelse af tilstandsrapporterne påstås opretholdt. Der er her tale om borgeres retssik-

kerhed i en situation, hvor kommunalbestyrelsen har en reel interesse i at kunne nedklassificere en 

vej uden at skulle afholde omkostninger til vedligeholdelse inden nedklassificeringen. Se endvidere 

vores bemærkning til § 15. 

Ad § 127, stk. 5 

Det påstås, at klage i ekspropriationssager skal have opsættende virkning med mulighed for, at 

klageinstansen den ophæve denne. Ekspropriation er meget indgribende, og det er derfor ikke ac-

ceptabelt, hvis klagemuligheden udvandes ved, at anlægsarbejder igangsættes, inden klageinstan-

sen har haft mulighed for at vurdere sagen. 

Ad § 129, stk. 2 

Da der ofte vil være tale om økonomiske spørgsmål, bør de omhandlede spørgsmål afgøres af tak-

sationsmyndighederne og ikke transportministeren. 
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Ad § 129, stk. 4 

Det er meget uklart at beregne en frist fra et tidspunkt, hvor en part bør indse, at den anden part ik-

ke er villig til at ændre sit projekt. I en forhandling vil en part normalt ikke meddele, at man er villig 

til at ændre sit standpunkt. Derfor vil det almindeligvis være meget uklart, hvornår den ene part ved, 

at den anden part ikke kan formås at ændre sit standpunkt. Hvis formuleringen i lovteksten skal 

fastholdes, må det anføres i bemærkningerne, at det er parterne, der selv afgør, hvornår de vurde-

rer, at den anden part ikke kan bringes til at ændre sit standpunkt.      

Ad § 130 

Der tages klar afstand fra, at almindelig offentlig forvaltning pålægges gebyrer. Det gælder især, 

hvis der er tale om sager, der er rejst af myndighederne eller andre parter.  

I forhold til stk. 54 (?) skal det kræves, at en rettidigt indgivet klage ikke skal kunne afvises med 

henvisning til manglende gebyrbetaling, medmindre der er sket opkrævning ved rekommanderet 

brev. Det begrundes med sager på andre retsområder, hvor klager er blevet afvist på grund af 

manglende gebyrbetaling, fordi opkrævningen, der var oplyst fremsendt som A-post, ikke var nået 

frem til klageren.  

Ad § 137, nr. 2 

Indholdet i privatsvejslovens § 3, stk. 3 påstås opretholdt. 

Ad § 137, nr. 11 

Som udgangspunkt er vi klart imod, at nedlæggelse af private fællesveje på landet skal kræve 

kommunalbestyrelsens godkendelse. Subsidiært skal det fremgå af bemærkningerne, at der ikke 

kan meddeles afslag på en ansøgning om nedlæggelse, hvis der er enighed om nedlæggelse 

blandt de lodsejere, der har ret til færdsel ad vejen, og der ikke er nogen konflikt herom.   

 

 

Landbrug & Fødevarer står gerne til rådighed med uddybninger. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Carsten Jensen  

Chefkonsulent, Erhvervspolitik  

Landbrug & Fødevarer  

 

D +45 3339 4633  |   M +45 2092 4633    |    E  cje@lf.dk  

 

Landbrug & Fødevarer 

Axeltorv 3 
.
 DK 1609 København V   

www.lf.dk   

 

 

http://www.lf.dk/

