
 
 
 
Færdselsregulerende 
foranstaltninger på private 
fællesveje og 
forvaltningsret 
 



Færdselsregulerende foranstaltninger og forvaltningsret 

Vej- og Politiseminar 

 

Forhold på private fællesveje er reguleret i privatvejsloven, forvaltningsloven og færdselsloven 

I byerne…..og på landet: 

 

 

 

 

2. 
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Færdselsregulerende foranstaltninger og forvaltningsret 

Vej- og Politiseminar 

I byerne: 

Færdselsregulerende forhold på private fællesveje, dvs. bump, indsnævringer, p-forbud mv. er 

kun reguleret i byerne (i pvl § 57, jf. § 56) 

 

På landet: 

HR: Ingen regler i privatsvejsloven – privatretligt spørgsmål mellem vejejer og de 

vejberettigede 

 

U1: Færdselslovens § 97, stk. 2 og 3 – krav om politiets godkendelse  

ved brug af autoriseret afmærkning og bomme på private fællesveje på  

landet. Kommunen skal hverken høres eller godkende! 

 



Færdselsregulerende foranstaltninger  
 

Hvad siger privatvejsloven? 

 

• En grundejer må ikke etablere færdselsregulerende foranstaltninger uden kommunens og 

politiets samtykke, jf. § 57, stk. 1 

• En tilladelse efter § 57, stk. 1, er en offentligretlig tilladelse, jf. § 56, stk. 1 

 

• Privatretligt spørgsmål om den derfor kan udnyttes! 
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Færdselsregulerende foranstaltninger  
Hvordan skal kommunen administrere § 57, stk. 1? 

Vurdere om almene, offentligretlige hensyn taler imod en tilladelse!...og ikke for! 

Kommunen skal derfor vurdere trafikale hensyn – ikke privatretlige hensyn! 

                         Ja                                                                                  Nej 
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Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vej- og Politiseminar 

Hvilke almene, offentligretlige hensyn er der tale om? 

1) Trafik- og vejtekniske hensyn 

Vejbump, indsnævringer, midterheller, 

P-regler, afspærringer, ensretning mv. 

(…ikke en udtømmende liste) 

 



Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vej- og Politiseminar 

2) Trafikale hensyn 

Trafikafvikling, kø-risiko, op- 

stuvning, hensyn til andre  

trafikantgrupper, skoleveje mv. 

(...ikke en udtømmende liste) 
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Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vej- og Politiseminar 

3) Andre hensyn? 

...hvad med risiko for manglende håndhævelse af opsatte tavler, risiko for trafikanters 

forvirring over en bestemt tavle, brug af uautoriseret tavle m.m.? 
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Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vej- og Politiseminar 

Kan der fremsættes vilkår ifm. en offentligretlig tilladelse? 

Ja – saglige vilkår, ex. krav om vejbump lever op til bump-bekendtgørelsen 

 

 

 

 

 

Nej – uhjemlede vilkår, ex. krav om at grundejerforeningen laver  

en trafiktælling på vejen og evt. på andre veje i området 



Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vej- og Politiseminar 

Hvad er politiets rolle i § 57-sager?  

 

 

 

Hvad siger pvl § 57, stk. 1? 

”Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, 

afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af 

færdslen, jf. færdselslovens §§ 92, 92a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets 

godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen.” 

 

HUSK – kun, når kommunen agter at meddele en offentligretlig tilladelse! 



Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vej- og Politiseminar 

Hvilke hensyn skal politiet varetage? 

• Det er ikke nærmere beskrevet i pvl § 57, stk. 1 – heller ikke andre steder! 

• Det må derfor naturligt antages, at politiet skal varetage samme saglige hensyn som 

kommunen 

• Almene, offentligretlige hensyn skal derfor varetages (trafik- og vejtekniske samt trafikale 

hensyn) 

 

Hvad betyder politiets svar i sagen? 

• Ved nej fra politi – afslag fra kommunen 

• Ved ja fra politi – kommunen kan vælge at imødekomme eller afvise 

 



Forvaltningsretten 

Vej- og Politiseminar 

Forvaltningsretten er et begreb, der dækker over lovgivningen samt principper: 

 

• Forvaltningsloven (1985) 

• Offentlighedsloven (1985) 

• Forvaltningsretlige principper 

 

 

 

 

Forvaltningsretten udgør en bærende søjle i myndighedernes sagsbehandling 

12. 
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Forvaltningsretten 
Vej- og Politiseminar 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven af hensyn til: 

• Borgeren 

• Retsgarantier 

• Hvis de ikke er overholdt, kan det betyde, at afgørelsen er ugyldig 

• Partsgarantier 

• Gennemsigtighed – forudsigelighed 

• Myndighederne 

• Tillidsskabende 

• Sikrer lovlige og rigtige afgørelser 

• Løfter kvaliteten i sagsbehandlingen  

 



Forvaltningsretten 
Vej- og Politiseminar 

De forvaltningsretlige principper 

Dækker over en lang række principper, særligt: 

 

1. Forbud mod skøn under regel 

2. Undersøgelsesprincippet (officialmaksimen)  

3. Ligebehandlingsprincippet 

4. Princippet om god forvaltningsskik 

5. Magtfordrejningsprincippet 
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Forvaltningsretten 
Vej- og Politiseminar 

Hvad er myndighedens rolle? 

Myndigheden administrerer sin myndighedsrolle på vej- 

lovgivningens område, hvor den sagligt varetager almene,  

offentligretlige hensyn, ex. trafikale hensyn 

 

Myndigheden har derfor pligt at træffe afgørelse, når den: 

 - bliver vidende om et forhold, der skal lovliggøres   

 - modtager en ansøgning 
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Forvaltningsretten 
Vej- og Politiseminar 

Hvornår skal myndigheden træffe afgørelse? 

Eksempler på afgørelser: 

• Påbud  

• Forbud 

• Tilladelse 

• Dispensation 

• Afslag 
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Forvaltningsretten 
Vej- og Politiseminar 

Hvornår skal myndigheden ikke træffe afgørelse? 

Eksempler på ikke-afgørelser: 

• Faktisk forvaltningsvirksomhed  

• Tjenestebefalinger 

• Det offentliges privatretlige dispositioner 

• Processuelle beslutninger 

• Indstillinger og vejledende udtalelser 
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Forvaltningsloven 
Når der træffes en afgørelse… 

Hvad siger forvaltningsloven og de forvaltningsretlige principper? 

• Kommunen skal træffe en konkret, begrundet afgørelse, jf. fvl §§ 22 og 24 

• Kommunen skal foretage et konkret skøn i hver sag 

• Forbud mod skøn under regel!  

• Husk partshøring, jf. fvl § 19 
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Forvaltningsloven 
Vej- og Politiseminar 

Når der træffes en afgørelse…(fortsat) 

Hvorfor høring? 

Kommunen skal foretage partshøring forud for afgørelsen, jf. fvl § 19 

 

Partshøring er at betragte som en retsgaranti og skal sikre, at 

der kan træffes en lovlig afgørelse på grundlag af de indhentede oplysninger på sagen… 

 

Kommunen er – som tilladelsesudstedende myndighed – underlagt undersøgelsesprincippet 



Forvaltningsloven 
Vej- og Politiseminar 

Når der træffes en afgørelse…(fortsat) 

• Reglerne i forvaltningslovens § 19 indebærer, at partshøring skal foretages i alle tilfælde, 

hvor parten skønnes at kunne have en interesse i at få lejlighed til at se og eventuelt 

kommentere afgørelsesgrundlaget (med mindre hensynet til offentlige eller andre privates 

interesser taler imod det) 

• Reglerne skal således på den ene side sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt 

beslutningsgrundlag til at træffe en lovlig og forsvarlig afgørelse, samt tjene det 

retssikkerhedsmæssige hensyn, at ingen bliver pålagt nye byrder, uden at være hørt 

forinden 

• Idet man normalt henregner partshøring til en garantiforskrift, er udgangspunktet, at en 

tilsidesættelse af reglerne om partshøring medfører, at afgørelsen bliver ulovlig, fordi der 

her svigter en væsentlig retsgaranti 

 



Forvaltningsloven 
Vej- og Politiseminar 

Hvem skal høres ved sager om færdselsregulerende foranstaltninger? 

a) Vejejer 

b) Vejberettigede – konkret vurdering 

c) Andre med partsstatus – konkret vurdering 

 

 

 

 

 

Partsstatus – enhver der har en direkte, væsentlig og individuel interesse i sagen 



Færdselsregulerende foranstaltninger  
Eksempel på klage over afslag på færdselsregulerende foranstaltninger 

Sagens baggrund: 

• En grundejerforening havde været plaget af uvedkommende parkering på deres p-pladser i 

grundejerforeningen 

• Dette skyldtes, at naboejendommens ansatte (erhvervsejendom) parkerede i 

grundejerforeningen 

• Vejen m/p-pladser havde status af private fællesvej (i by) 

• Grundejerforeningen ønskede derfor godkendelse af opsatte skilte med teksten: ”Parkering 

forbeholdt beboerne i Skyttehøj”, samt undertavle: ”Ærindekørsel tilladt” (delvis uautoriseret 

afmærkning) 

 

 



Færdselsregulerende foranstaltninger  
Oversigt over forholdene med naboejendommen (erhvervsejendommen) beliggende nord for 

grundejerforeningen: 

 

 



Færdselsregulerende foranstaltninger  
Adgangen til grundejerforeningen set fra landevejen (med opsat tavle): 

 



Færdselsregulerende foranstaltninger  
Kommunen havde meddelt afslag på det ansøgte, fordi: 

1. Privat fællesvej, hvor alle har ret til at parkere 

2. Ikke tilladt at begrænse parkering til bestemte personer 

3. Opsat tavle kan ikke håndhæves 

4. Ingen sammenhæng mellem problemet med parkering og den opsatte tavle 



Færdselsregulerende foranstaltninger 
Vejdirektoratets afgørelse i sagen 

Hjemvisning fordi:  

1. Ingen saglig, konkret vurdering 

2. Ingen vurdering af de offentligretlige hensyn  

3. Skøn under regel 

 

 



Færdselsregulerende foranstaltninger og forvaltningsret  

Vej- og Politiseminar 

Ellers andet…? 


