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Høring om nedlæggelse af privat fællesvej 
 
Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en  
del af den private fællesvej mellem Gudumlundvej 13 og 15, 7620 Lemvig. 
Strækningen der ønskes nedlagt som privat fællesvej er markeret med  
rødt på nedenstående kortbilag.  
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Ansøger har angivet nedenstående årsag til anmodningen om nedlæggelse 
af vejen: 
 
”Vejen består af en smal grusvej der fører op til de to gårde. Videre hen til 
skovkanten løber en gammel markvej, der i dag er meget slidt. Stien videre 
inde i skoven er en jord/sandsti, hvor der ikke må køres med motoriserede 
køretøjer. Landmanden som pt. forpagter det stykke mark som vejen støder 
op til, har selv en stor mark der ligger lige op til nr. 15’s marker, der er der-
for adgang fra hans egen jord og ind på det forpagtede”. 
 
Ansøger ønsker efter nedlæggelsen af den private fællesvej, at der opsæt-
tes et skilt med ”Forbud mod motoriserede køretøjer”. Der kan derfor ting-
lyses en tilladelse til overkørsel for nr. 15, overkørslen er markeret med 
grønt på kortbilaget.  
 

 
 
Ansøger har oplyst, at det efter deres opfattelse kun er Gudumlundvej 13 
og 15 der er vejberettiget. Det fremgår dog af tingbogen, at Vestjyske Net 
og Naturgas Midt-Nord A/S har ret til at færdes på ejendommen for at fo-
retage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af de ledninger som er 
etableret i den sydlige del af matriklen.  
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Kommunen kan træffe afgørelse i sagen efter privatvejlovens §72, stk. 1.1. 
om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægges, hvis en grundejer 
med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. 
 
Ifølge privatvejslovens §74, stk. 2, skal kommunen gøre opmærksom på 
indholdet af følgende paragraffer: 
 

 Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis 
den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller 
nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejad-
gang eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vej-
ret til vejen, jf. privatvejlovens §72, stk. 2. 

 Hvis kommunen på trods af en indsigelse om, at vejen er eneste ad-
gang eller af vigtighed for en ejendom, alligevel træffer afgørelse 
om nedlæggelse af vejen, kan spørgsmålet om vejens vigtighed her-
under om det er eneste adgang, indbringes for taksationsmyndighe-
derne inden 4 uger fra kommunen har meddelt sin afgørelse, jf. pri-
vatvejlovens §75. 

 Kommunen kan fordele omkostningerne ved sagens behandling, 
herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af ting-
bogen, mellem de grundejere der har interesse i vejens omlægning, 
jf. privatvejlovens §76.  

 
Forinden kommunen træffer afgørelse i sagen vil vi gerne høre dine even-
tuelle bemærkninger til forslaget. 
 
Bemærkninger sendes til Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig el-
ler pr. mail:  
 
Teknik@lemvig.dk att. Vejmyndigheden  
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget af kommunen senest fredag 
den 26. marts 2021.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Hanne Underbjerg Nielsen 
Afdelingsleder 
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