
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelse vedrørende vejens stand Vangeledet 
 
Der er klaget over vejens stand ved i forbindelse med overdragelsen af vedlige-
holdelsen til grundejerne. 
 
Afgørelse 
Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold 
til færdslens art og omfang.  
 
Baggrund 
Vangeledet er en privat fællesvej, som ligger i byzone, og den bliver derfor admi-
nistreret af Lyngby-Taarbæk Kommune som vejmyndighed efter reglerne i privat-

vejslovens1 afsnit III (om private fællesveje i byer og bymæssige områder), jf. 
lovens § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2. 

Lyngby-Taarbæk Kommune traf den 30. september 2019 afgørelse om opsigelse 
af vedligeholdelsesordninger for private fællesveje i kommunen. Afgørelsen bety-
der, at ansvaret for vedligeholdelse af vejen tilbageføres til grundejerne. 
 
Overdragelse af ansvaret for vejen skete ved overdragelsesbrevet dateret d. 3. 
juni 2020. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune har den 2. juli 2020 sendt sagen i høring med en 
høringsfrist til den 16. august 2020.  
  
Begrundelse 
Inden overdragelsen af forpligtelserne har kommunen vedligeholdt vejen, såle-
des at vejen er i god og forsvarlig stand. Dette er sket ud fra en vurdering, at 
der ikke er trafikfarlige skader, f.eks. slaghuller eller lignende. Endvidere har 
kommunen vurderet, at vejenafvandingen fungerer, hvilket er sket på baggrund 
af observationer ved vejriste. 
 
Kommunen træffer sin afgørelse på baggrund af dels indsendte bemærkninger og 
høringssvar fra grundejere, dels myndighedens gennemgang af vejen. 
 
Der er klaget over, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand på grund af en række 
observationer. 
 
De modtagne indsigelser er kommenteret i vedhæftede bilag. 
 
I forbindelse med en vurdering efter § 44 i lov om private fællesveje (privatvejs-
loven), skal kommunen vurdere, om der er forhold, der taler for at give et påbud 
om vedligeholdelse. I modsat tilfælde vurderes vejen til at leve op til betegnelsen 
om at være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.  
 
Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold 
til færdslens art og omfang. 
 
                                         
1 Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 med senere ændringer 
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Lovgrundlag - uddrag 
Følgende fremgår af privatvejsloven om vedligeholdelse: 
 
Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i 
god og forsvarlig stand i forhold i forhold til færdslens art og omfang, herunder 
holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er 
dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen. Det fremgår af 
privatvejslovens § 44. 
 
Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i god og for-
svarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, skal kommunen tage stilling 
til spørgsmålet. Det fremgår af lovens § 45, stk. 1. 
 
Klagevejledning  
I kan klage til Vejdirektoratet over afgørelser truffet af kommunen.  
 
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. 
Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder 
– Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejom-
rådet.  
 
Klagen kan også sendes med almindelig post til Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 
1577 København V.  
 
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun tager 
stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens 
rammer. Dette gælder ikke ekspropriationssager og sager om handicapparkering, 
hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse. Din klage skal være 
modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist. Husk at klage i god tid.  
 
Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemu-
lighed. 
 
Spørgsmål 
Du er velkommen til at kontakte Rune Groth Tørnkvist, pfv@ltk.dk, hvis du har 
spørgsmål. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rune Groth Tørnkvist 
Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
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