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Placering af container på ejendommen, matr. nr. 491a, Vaskilde 1
Vejdirektoratet henviser til ovennævnte sag, hvor vi i forlængelse af vores afgørelse af 20.
september 2017 har modtaget din e-mail af samme dato.
Af denne fremgår det, at det er din opfattelse, at afgørelsen er baseret på en påstand og et
udokumenteret grundlag, hvorfor du vil bede om en faglig og dokumenteret undersøgelse
af Vejdirektoratet samt en uvildig undersøgelse.
Vi må forstå din henvendelse således, at du ikke er enig i Vejdirektoratets afgørelse, og at
du derfor ønsker en genoptagelse af sagen.
Vores afgørelse
I den forbindelse finder vi ikke grundlag for at genoptage sagen, og vi opretholder derfor
vores afgørelse af 20. september 2017.
Vi har lagt særligt vægt på, at du med din e-mail af 20. september 2017 ikke fremkommer
med nye oplysninger eller dokumentation for, at vores afgørelse hviler på et forkert eller
urigtigt grundlag.
Der ses heller ikke at være andre forhold, der taler for en genoptagelse af sagen.
Vi foretager herefter ikke videre i sagen.
Bør kommunen genoptage sin sag?
Hvorvidt Sønderborg Kommune – af egen drift – bør genoptage sagen omkring placering
af en container på Vaskilde 1, må bero på kommunens egen vurdering. Dette spørgsmål
må derfor rettes til kommunen.
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Klage til anden administrativ myndighed
Afslutningsvis skal det bemærkes, at vores afgørelser er endelige, og at disse ikke kan
påklages til anden administrativ klagemyndighed. Dette fremgår af henlæggelsesbekendt1
gørelsens § 6, stk. 2.
Anlæg af sag ved domstolene
Ønsker du at indbringe vores – eller kommunens – afgørelse for domstolene, skal vi henvise til vores afgørelse af 20. september 2017 omkring søgsmålsfrist ved anlæg af sag for
domstolene.
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Bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
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