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Din klage med bilag videresendes til Lolland Kommune
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 8. september 2017. Du har klaget over fristen i Lolland Kommunes varsel af 4. september 2017 til dig om at klippe hækken/beplantningen langs
med din ejendom ud til Vesternæsvej.
Du beder om udsættelse af fristen.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Lolland Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser truffet af en kommune efter vejlovens1 regler. Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om Vejdirektoratets opgaver
og beføjelser2.
Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvori der endnu
ikke er truffet endelig afgørelse.
Når Lolland Kommune har truffet en endelig afgørelse, kan du klage over den. En eventuel
klage over kommunens endelige afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger
efter, at den er meddelt dig. I forbindelse med en eventuel klage vil du kunne fremsætte dine
synspunkter igen.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vi kan konstatere, at Lolland Kommunes brev af 4. september 2017 til dig er et varsel om, at
du vil få et egentligt påbud (en afgørelse), om at du skal klippe beplantningen, hvis du ikke har
gjort det inden den 18. september 2017.

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.

2

Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet.
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Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Lolland Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
Som aftalt telefonisk videresender vi din klage med bilagene til Lolland Kommune, således at
Lolland Kommune kan tage stilling til, om fristen kan udsættes.
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