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Høringssvar vedr. nedklassificering af den offentlige vej Hestehavevej til 
privat fællesvej. 
 
Faxe Kommune har modtaget høring om, at Næstved Kommune 
påtænker at træffe afgørelse om at godkende en ansøgning om 
nedklassificering af Hestehavevej, for den del af vejen som ligger i 
Næstved Kommune. 
 
En nedklassificering af vejen, og dermed en mulig lukning af vejen med 
vejbom ved kommunegrænsen, vil begrænse adgangsmulighederne i 
området, og særligt berøre de beboere, som har udkørsel til Hestehavevej 
i begge kommuner.  
 
Hvis vejen nedklassificeres til privat fællesvej, kan der være bekymring for 
om vejen på et senere tidspunkt, kun vil kunne administreres som privat vej, 
da der kun er én ejer til de matrikler, som grænser til Hestehavevej *.  
Dette kan begrænse Næstved Kommunes mulighed for at kræve vejen 
istandsat efter vejlovgivningen, hvis det skulle blive nødvendig, samt 
begrænse begge kommuners muligheder for planlægning og skiltning af 
rekreative stiruter. 
 
Der er kun ganske få veje i Faxe Kommune, som forbinder den vestlige og 
østlige del af kommunen på tværs af motorvej E47. Disse veje er primært 
store hovedfærdselsårer med meget trafik. Når der anlægges motorvej fra 
Rønnede til Næstved, vil Slettehavevej blive lukket, hvilket betyder at der 
kun er Hestehavevej tilbage i denne del af Faxe Kommune, som en mindre 
vej, med stor rekreativ værdi der forbinder den vestlige og østlige del af 
kommunen.  
 
Næstved og Faxe Kommune samarbejder pt. om et projekt der 
undersøger mulighederne for nye stiruter, der skal fremme den rekreative 
turisme på tværs af begge kommuner. Konkret drejer det sig om en 
vandrerute fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads, hvor det vil være 
oplagt at lave en skiltet vandrerute ad Hestehavevej frem for på 
Næstvedvej. Der er også andre projekter i gang på tværs af kommune-
grænserne for at understøtte cykelturisme, hvor det også vil være oplagt 
at vælge de små stille veje som Hestehavevej. 
 
Faxe Kommune kan derfor ikke anbefale en nedklassificering af 
Hestehavevej, da det vil begrænse begge kommunes fremtidige 
handlemuligheder på Hestehavevej. 
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Med venlig hilsen 
 
Center for Plan & Miljø / Trafik 
Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
 
 
 
 
* privatvejsloven §10 punkt 3. ’’Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er 
en offentlig vej, jf. nr. 1, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end 
den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme 
ejer.’’


