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Afslag på genoptagelse af klagesag om nedklassificering af K-vej
Ved e-mail af 7. december 2017 har I bedt Vejdirektoratet om at genoptage klagesagen om nedklassificering af K-vej fra kommunevej til privat fællesvej, idet I mener, at proceduren er overskredet med 3 uger, hvorfor vejen ikke kan nedklassificeres.
I har henvist til en redegørelse fra Holstebro Kommune, hvoraf det fremgår,
 at Teknisk Udvalg den 2. maj 2011 traf beslutning om at igangsætte proceduren med nedklassificering af bl.a. K-vej, og
 at Teknisk Udvalg den 23. maj 2017 traf endelig beslutning om nedklassificering af vejene.
Da der er gået mere end 6 år fra udvalget satte proceduren i gang, til udvalget traf endelig beslut1
ning om at nedklassificere, mener I, at fristen på højst 6 år i daværende vejlovs § 90, stk. 7, er
overskredet med 3 uger.
Vores afgørelse
Vi mener ikke, at der med jeres henvendelse er kommet nye oplysninger i sagen, hvorfor vi opretholder vores afgørelse af 26. oktober 2017.
Vejdirektoratets vurdering
Det fremgår af daværende vejlovs § 90, stk. 7, at vejbestyrelsen tidligst kan træffe en beslutning
om, at en offentlig vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej, 4 år efter at vejbestyrelsen har
offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning, og beslutningen skal træffes senest 6
år efter offentliggørelsen.
Fristen på højst 6 år skal regnes fra tidspunktet, hvor kommunen har offentliggjort (annonceret), at
den påtænker at træffe en beslutning om, at den offentlige vej skal overgå til privat fællesvej.
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Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved lov nr. 613 af
18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr.
552 af 2. juni 2014.
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Det fremgår af afsnittet ”Sagens oplysninger” i vores afgørelse af 26. oktober 2017, at kommunen
den 1. juni 2011 på sin hjemmeside annoncerede, at vejen påtænktes nedklassificeret.
Kommunen skulle dermed senest den 31. maj 2017 have truffet afgørelse om at nedklassificere Kvej, for at dette var sket senest 6 år efter offentliggørelsen.
Kommunens tekniske udvalg traf afgørelse den 23. maj 2017. Afgørelsen er derfor ikke i strid med
bestemmelsen i vejlovens § 90, stk. 7, og Vejdirektoratet afviser at genoptage klagesagen.
Vi foretager ikke mere i sagen.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på sin hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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