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Høring - over udkast til forslag til lov om offentlige veje
Ved e-mail af 07-07-2014 har Transportministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Advokatrådet har bemærket, at lovforslaget indeholder en række ændringer af de
nugældende bestemmelser med henvisning til, at forholdene allerede må anses for
omfattet af forvaltningslovens regler. Dette gælder f.eks. ændringen af
procedurereglerne om vejmyndighedens ekspropriationsbeslutning i den nugældende
vejlovs § 49, stk. 2.
Endvidere indeholder forslaget en række bestemmelser, hvor der alene er tale om
forsøg på at forenkle og tydeliggøre lovgivningen uden, at der ikke er tilsigtet nogen
materiel ændring af bestemmelserne, jf. eksempelvis bemærkningerne til
lovforslagets § 96 (side 81 i udkastet).
Endelig indeholder lovforslaget afskaffelse af gældende formkrav til offentliggørelse
af vejmyndighedens beslutninger. Den enkelte vejmyndighed kan fremover selv
bestemme den offentliggørelsesmåde, som er bedst egnet til at udbrede kendskabet til
de relevante beslutninger, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger s. 18.
På den baggrund, samt lovforslagets omfattende karakter, der samler fire love i to
nye hovedlove, finder Advokatrådet anledning til – i lighed med tidligere høringssvar
af 2. oktober 2012 – at opfordre til, at lovforslaget, når det er vedtaget, ledsages af en
vejledning, som navnlig tydeliggør, hvor de foretagne ændringer ikke indebærer
hverken processuel eller materiel ændring af retstilstanden.
For så vidt angår de enkelte bestemmelser finder Advokatrådet anledning til at
fremhæve § 138. Bestemmelsen forekommer umiddelbart noget uklar. Det er
Advokatrådets opfattelse, at det ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning, er mest
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hensigtsmæssigt, at lovbestemmelser er formuleret så klart og tydeligt som muligt.
Advokatrådet opfordrer derfor til, at bestemmelsen præciseres.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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