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Jeres klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 25. juli 2017
Jeres j.nr. 152111

Roskilde Kommune har ved afgørelse af 25. juli 2017 givet afslag på ansøgning om tilladelse
til etablering af overkørsler (adgange) til Ledreborg Allé 120 og 122 (matr.nr. 20g og 20h
Engmarken, Roskilde Jorder).
I har på vegne af S og C påklaget kommunens afgørelse til Vejdirektoratet den 25. august
2017.
Vores afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Vi kan ikke tage stilling til jeres klage, da den er kommet for sent frem til Vejdirektoratet.
Vi skal derfor afvise jeres klage.
Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til
Vi kan tage stilling til, om en afgørelse, som en kommune har truffet efter vejloven1 er lovlig
(retlige spørgsmål). Det følger af lovens § 132, stk. 1.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt jer. Når der er særlig grund til det,
kan vi dog, efter at have hørt kommunen, se bort fra overskridelse af klagefristen. Det fremgår
af lovens § 132, stk. 3.

1

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, lov nr.
658 af 8. juni 2016 og ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Baggrund
I har ved brev af 30. juni 2017 ansøgt om tilladelse til at ændre adgangsforholdene for jeres
klienters ejendomme beliggende på Ledreborg Allé 120 og 122, således at der bliver adgange
direkte ud til den offentlige vej, Ledreborg Allé.
Kommunen har ved brev af 25. juli 2017 meddelt afslag på jeres ansøgning om tilladelse til
etablering af adgangene. Kommunen begrunder afslaget med, at den vurderer, at trafiksikkerheden på stedet vil blive forringet pga. oversigtsforholdene, hvis der meddeles tilladelse. Det
fremgår endvidere, at kommunen har planer om at plante nye træer ved alléen, ligesom kommunen ønsker at fastholde lokalplanens intentioner.
Det fremgår af jeres klage til Vejdirektoratet, at kommunens afgørelse blev sendt midt i sommerferien og først modtaget den 14. august 2017.
Kommunen har ved telefonsamtale af 31. august 2017 oplyst til Vejdirektoratet, at afslaget er
sendt pr. e-mail den 25. juli 2017 til Landinspektørers e-mailadresse. Se venligst vedlagte
telefonnotat.
Vi lægger til grund, at I har modtaget afslaget den 25. juli 2017, da afslaget er sendt pr. e-mail.
Vi bemærker i den forbindelse, at der er givet en korrekt klagevejledning med afslaget.
Vi har først modtaget jeres klage den 25. august 201 7.
Bemærkninger til vores udkast af 1. september 2017
I har i e-mail af 5. september 2017 oplyst, at det er korrekt, at kommunens afgørelse først blev
afsendt den 25. juli 2017, men den er stilet attention C har grundet ferie ikke set afgørelsen før
den 14. august 2017. Dette fremgik af Cs ”ikke til stede”-svar på emails.
Vores vurdering
Det fremgår af Roskilde Kommunes e-mail af 25.juli 2017, at kommunens afgørelse er sendt til
landinspektørfirmaets hovedpostkasse. Kommunen har derfor ikke været bekendt med, at
Casper Thybo var på ferie.
Uanset at afgørelsen til Landinspektører A/S er sendt attention en bestemt medarbejder, er
den kommet frem til landinspektørfirmaet, der herefter må håndtere indkomne beskeder. Vejdirektoratet finder ikke, at den enkelte medarbejders ferieafholdelse i denne situation er en
undskyldelig grund, der kan medføre, at der skal ses bort for klagefristens overskridelse.
For at være modtaget rettidigt skulle vi have modtaget jeres klage senest den 22. august
2017.
Da vi først har modtaget jeres klage den 25. august 2017, er den derfor modtaget for sent.
Vi bemærker endvidere, at der den 14. august 2017 var 9 dage tilbage af klagefristen.
I har ikke oplyst om øvrige forhold, der kan begrunde, at vi alligevel skulle behandle klagen.
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Konklusion
Klagen er kommet for sent frem til Vejdirektoratet.
Vi kan derfor ikke tage stilling til jeres klage.
Vi afviser derfor jeres klage.
Søgsmålsvejledning
Vejdirektoratets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelsen om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Hvis I ønsker, at domstolene skal tage stilling til vores afgørelse i klagesagen, skal søgsmål
være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. vejlovens § 132, stk. 5,
2. pkt.
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