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Teknik og Miljø – Vej & Trafik

• Hvad indeholder en privat fællesvej? 

• Rollefordelingen ved en privat fællesvej?
• Arbejdet med en privat fællesvej?

• Hjælp til selvhjælp?





Teknik og Miljø - Vej & Trafik

Hvad indeholder en privat fællesvej? 
- Træer, buske og lign. 

- Belysning
- Rabatter

- Fortove
- Kantsten

- Asfalt
- Overkørsler

- Vejriste
- Afvandingssystem



Teknik og Miljø - Vej & Trafik

Rollefordelingen ved en privat fællesvej? 

- Reguleringen sker gennem lovgivning, regulativer og vejledninger
- Rudersdal Kommune, vejmyndighed

- Overordnet ansvar og operere med påbud under hensyn til færdsel og 
trafiksikkerheden.

- Kontrollerer, vejleder og hjælper til forståelse af regulativer og regler.
- Tilbyder kvalificeret vejhjælp gennem serviceordning.  

- Grundejerne
- Juridisk ansvar: Skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og 

omfang .
- Regulerer det overordnede udtryk efter fællesbestemmelser gennem 

grundejerforening- og/eller vejlaug.
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Arbejdet med en privat fællesvej?
- Afhængig af årstiderne.

- Hold dig ajour på hjemmesiden og gennem foldere.
- Alle har et ansvar – der kan med fordel løftes i flok. 



Teknik og Miljø - Vej & Trafik



Grundejere må ikke etablere eller ændre på færdselsregulerende 
foranstaltninger, herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger, 
på en privat fællesvej uden kommunens tilladelse. Og kommunen 
kan ikke give sin tilladelse uden først at have indhentet politiets 
samtykke. Det fremgår af

”Privatvejslovens § 57, stk. 1.”



Teknik og Miljø - Vej & Trafik

Vejlaug: Hjælp til selvhjælp
- Skal byrden løftes enkeltvis eller i flok?

- Gode erfaringer med Vejlaug / Grundejerforening
- De administrative omkostninger deles
- Opsparing af midler
- Sammenfattet overblik over vejens beskaffenhed
- Før- og eftersyn
- Skabe et fælles visuelt præg på vejen
- Repræsentere et fælles formål
- Én informationskanal
- Vidensdeling og fælles netværk
- Sammenhold og godt naboskab


