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Byrådet i Struer kommune har besluttet, at der skal ske en harmonisering af vejene i Struer 
Kommune. Klassificeringen af vejene skal følge en række principper, som giver en større 
ensartethed i forhold til om vejene er private fællesveje eller om de er offentlige veje. 
 
Harmoniseringen skal på sigt munde ud i en ændring af vejenes status så de følger samme 
principper. 
 
 
I vurderingen af hvilke veje, der skal være henholdsvis offentlige veje og private fællesveje, 
indgår vejloven samt sammensætningen af de veje, der i dag allerede er private fællesveje. 
Endvidere indgår den praksis, som Struer Kommune hidtil har praktiseret i udstykninger. 
 
Af vejloven fremgår det, at veje, hvor mere end 50 % af trafikken er gennemkørende, ikke bør 
være private fællesveje, men optages som offentlige veje. Ved eksisterende veje kan det 
foregå på baggrund af en trafiktælling. 
 
Med baggrund i vejloven kan følgende veje derfor som udgangspunkt ikke omklassificeres: 

 veje, der indgår i det primære vejnet i Struer Kommune jf. kommuneplanen 
 veje med rutebusser. Der skal dog foretages en konkret vurdering, da der kan være 

undtagelser på særlige steder. 
 veje, der ikke er trafikveje, men udgør en væsentlig færdselsåre med gennemkørende 

trafik i det lokale vejnet. Dog undtaget veje, der er stamveje i lukkede områder. 
 veje, der kan udgøre en vigtig omkørselsrute, hvis det nærliggende trafikvejnet bliver 

utilgængeligt. 
 

De nuværende private fællesveje er typisk boligveje og stamveje ind i lukkede områder, der 
både kan være bolig- og erhvervsområder. Veje i nyudstykninger af samme karakter som 
førnævnte vil oftest få status af privat fællesveje via lokalplaner. 
 
Kriterierne for harmonisering af vejnettet, hvor veje omklassificeres til private fællesveje, og 
overdrages til vejenes primære brugere er, at der er tale om veje, som overvejende betjener 
de tilstødende ejendomme. Som eksempel kan nævnes lukkede veje, stamveje i et lukket 
område eller veje som ville kunne lukkes uden trafikale og betjeningsmæssige konsekvenser 
for andre end beboerne på vejen. 
 
Herunder følger opstillede kriterier, for hvornår en vej skal være henholdsvis offentlig vej og 
privat fællesvej. 
 
Kriterier for offentlige veje: 

 veje, som forbinder byer, bydele og bysamfund 
 gennemgående veje, som betjener anden trafik end den lokale 
 veje i centrum 
 større industriveje 
 veje, som krydser kommunegrænsen, og som har status som offentlig vej i 

nabokommunen 
 stamveje, som betjener flere (lokalplan-) områder og er lange (efter et forholdsprincip) 
 adgangsveje til offentlige parkeringspladser 
 veje, som er meget præget af turistattraktioner (vurdering af hver enkelt vej) 



 veje, som benyttes af regional- samt lokalbus (rutebusser) (skolebusser må godt køre 
ad private fællesveje) 

 veje, som er facadeløse 
 veje, som er adgangsvej til følgende offentlige formål 

- skoler/sfo 
- daginstitutioner 
- bosteder/plejehjem 
- haller 
- parker og større grønne områder 
- havne 
- sundhedshuse 
 

Kriterier for private fællesveje: 
 boligveje 
 stamveje, som betjener få områder 
 blinde veje 
 veje, som begynder og ender ved en offentlig vej, men som pga. vejens forløb ikke 

forventes brugt som gennemgående vej, uanset antallet af ejendomme 
 veje, som dublerer bedre veje 

 
Følgende steder kan også betjenes af private fællesveje, med mindre vejene er 
offentlige efter de øvrige kriterier for offentlig vej: 

 kirker/præstegårde 
 spise- og overnatningssteder 
 sognegårde/forsamlingshuse 
 offentlige toiletter 
 campingpladser 
 nationalparker 
 renseanlæg 
 veje, som er en del af nationel/regional cykelrute 
 veje, som er en del af et overordnet prioriteret stinet, også selvom vejen benyttes som 

adgang til en kommunal foranstaltning, som f.eks. en tunnel. 
 


