
Prins Knuds Vej.  Ansvar for vejen og dens vedligeholdelse. 
 

Vejen er en privat fællesvej, dvs. en vej der er en del af en privat matrikel, og som benyttes 
som adgangsvej til de matrikler, der støder op til vejen. Grundejernes ansvar er formuleret i  
lov om private fællesveje, § 44: 

 
”Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand 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” 
 
Dette indebærer at den enkelte grundejer står for vedligeholdelse og renholdelse af vejen ud for 
sin ejendom, dog kun ud til midten af vejen. Grundejeren kan således pådrage sig et 
erstatningsansvar for skader på personer, køretøj, eller vejanlægget, hvis hans adfærd – passivitet 
eller handling – medfører en skade på person eller ting, herunder vejanlægget. Det kan være  
- et træ der vokser ud over vejen med grene, der rammer et køretøj, eller hvis rødder 

ødelægger vejen 
- manglende snerydning, der medfører, at en gående falder i det glatte føre eller manglende 

renholdelse for blade, der fører til samme resultat 
- knækkede fliser eller løse sten i et gangareal eller en overkørsel til matriklen, der bevirker 

at en fodgænger snubler 
- manglende afløb for regnvand der medfører, at vandet løber ned i en anden grundejers 

kælderskakt eller med tiden ødelægger vejbelægningen. 
 
Til en vis grad kan den enkelte grundejer delegere disse opgaver til en grundejerforening, jf. lovens 
§ 84. Dette gælder for vores vej. Efter vedtægterne for Prins Knuds Vej hedder det i § 2: 

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og fælles opgaver, herunder vedligeholdelse 
af vej, fællesareal, strand og bro m.v., samt at repræsentere beboerne overfor de offentlige myndigheder. ” 

Spørgsmålet er så om erstatningsansvaret følger med delegationen til 
grundejerforeningen. Højesteret har i en sag fra 2019, hvor en person faldt og kom til skade pga. 
manglende snerydning, afgjort, at det fortsat er den enkelte grundejer, der efter loven er 
erstatningsansvarlig, men at denne har regres mod grundejerforeningen, dvs. kan kræve det tab 
han har lidt ved at skulle dække skaden, refunderet af foreningen. Retten lagde dog vægt på, at 
foreningen i praksis sørgede for snerydningen, når det var nødvendigt.  

Når det gælder andre situationer end snerydning, hvor personer eller ting kommer til 
skade, er det uafklaret, om en Vejforening kan stilles til ansvar, evt. gennem regres. Det er dog 
værd at bemærke, at Vejforeningen her aldrig har systematiseret eller iværksat andre faktiske 
tiltag a la snerydning med henblik på vedligeholdelse. 

Det er derfor min klare opfattelse, at en grundejer, der af vejeforeningen er gjort 
opmærksom på, at rødderne fra hans træ ødelægger vejbelægningen, eller at det manglende afløb 
er i strid med loven og kan medføre skade, vil være erstatningsansvarlig for skade, uden at 
grundejeren kan kræve den betalte erstatning refunderet af Vejforeningen. 
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