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Afvisning af klage – klagefrist overskredet
Vejdirektoratet har modtaget jeres klage af 23. juni 2017, hvori der klages over Hjørring Kommunes
vedligeholdelsesafgørelse af 23. maj 2017 vedrørende den private fællesvej Vinstrupvej.
Vi fremsendte den 21. august 2017 udkast til afgørelse i sagen. Vi modtog jeres bemærkninger til
sagen den 22. august 2017. Bemærkningerne giver ikke anledning til at ændre afgørelsen, hvorfor
denne afgørelse svarer til det fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til jeres klage, da den er kommet for sent frem til Vejdirektoratet.
Vi må derfor afvise klagen.
Vejdirektoratets kompetence
Vejdirektoratet kan tage stilling til en kommunes endelige afgørelser vedrørende forhold omfattet af
1
privatvejsloven for så vidt angår retlige spørgsmål. Det følger af privatvejslovens § 87, stk. 2.
Vi kan ikke tage stilling til en kommunes skøn inden for lovens rammer. Vi kan derfor ikke tage
stilling til, hvorvidt kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Vi kan desuden tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler,
2
herunder bestemmelserne i forvaltningsloven , i forbindelse med en afgørelse truffet efter privatvejloven. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens har overholdt god forvaltningsskik.
Klagefristen er 4 uger, der regnes fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Det fremgår af privatvejslovens § 87, stk. 4.
Vejdirektoratets vurdering
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Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Hjørring Kommune har den 23. maj 2017 truffet endelige afgørelse til vejsynskendelse for Vinstrupvej.

En klage over afgørelsen skal derfor være modtaget hos klagemyndigheden, Vejdirektoratet, senest 4 uger fra denne dato, idet vi tæller datoen for vores modtagelse af klagen med i de 4 uger.
Da Hjørring Kommune sædvanligvis sender deres afgørelser via digital post, lægger vi derfor til
grund, at kommunens afgørelse er kommet frem og meddelt jer den 23. maj 2017.
Jeres klage burde derfor være modtaget i Vejdirektoratet senest den 20. juni 2017 for at være rettidig. Vejdirektoratet har modtaget jeres klage den 23. juni 2017, og klagen er således for sen.
Vi bemærker, at kommunens vejsynskendelse indeholder en klagevejledning med korrekt angivelse af klagefrist og adresse på klagemyndighed.
Konklusion
Vi kan ikke tage stilling til jeres klage, da den er kommet for sent frem til Vejdirektoratet.
Jeres klage indeholder ikke oplysninger om særlige forhold, der kan begrunde, at vi skal behandle
klagen alligevel.
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