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Afgørelse
Klage over at Middelfart Kommunes afgørelse om flytning af vejskilt, gadelampe og kabelskab.
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 20. september 2017. Du har klaget over Middelfart
Kommunes afgørelse af 24. august 2017, hvor kommunen afviser, at flytte vejskilt, gadelampe og
kabelskab placeret på vejarealet, idet kommunen ikke anerkender, at ejendommen har direkte
adgang til Røjle Bygade.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar
2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Vejdirektoratet opretholder Middelfart Kommunes afgørelse.
Vejdirektoratets kompetence
1
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven , forvaltningslo2
ven og almindelige forvaltningsretlige regler.
Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan
tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af, om der er behov for færdselsindskrænkninger eller til kommunens afvejning af forskellige lovlige hensyn. Vi kan
heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelse
Middelfart Kommune kan ikke anerkende, at ejendommen Røjle Bygade 99 har adgang til Røjle
Bygade, da der ikke kan findes dokumentation for en sådan. Kommunen kan beslutte, hvilke arbejder, der skal udføres på kommunale veje.
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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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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Middelfart Kommune er indstillet på at give tilladelse til en vejadgang fra Røjle Bygade, hvis du
ansøger om det. Kommunen vil i den forbindelse flytte vejskiltet, men ikke gadelampe og kabelskab, der ikke giver anledning til, at en adgang ikke kan udnyttes. Hvis du ønsker gadelampe og
kabelskab flyttet, skal du afholde omkostningerne til samme.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har klaget over, at Middelfart Kommune har placeret vejskilt, gadelampe og kabelskab i vejarealet ud for din ejendom, hvilket forhindrer dig i at benytte adgangen fra Røjle Bygade. Middelfart
Kommune vil ikke flytte genstandene. Du anfører, at det er selvsagt, at der er adgang til Røjle Bygade, da ejendommen har adresse på samme.
Sagens oplysninger
Din ejendom er beliggende på hjørnet af Røjle Bygade og Røjlevej. Middelfart Kommune har placeret et vejskilt, lysmast og kabelskab i vejarealet på Røjle Bygade. Lysmasten er placeret ca. 1 meter fra skel til naboejendommen Røjle Bygade 97, og kabelskabet placeret mellem skel og lysmast.
Strækningen af Røjle Bygade, der grænser til din ejendom, er beliggende på matr. 90a Røjle By,
Vejlby. Strækningen er ikke udskilt som offentlig vej i matriklen. Det fremgår af Middelfart Kommunes vejregister af 12. januar 1979, at Røjle Bygade er offentlig vej. I forbindelse med kommunesammenlægningen vedtog Byrådet den 6. august 2010 et samlet ajourført register over de offentlige veje i Middelfart Kommune, hvoraf det fremgår, at Røjle Bygade er offentlig vej.
Der er adgang fra ejendommen til den offentlige vej Røjlevej. Middelfart Kommune oplyser, at der
ikke i kommunens arkiver eller i tingbogen kan findes oplysninger om vejadgang fra ejendommen til
Røjle Bygade.
Du oplyser, at der tidligere har været brødudsalg på ejendommen ud til Røjle Bygade, og der derfor
har været en vejadgang, der kan dateres tilbage til 1928. Der er ikke fremlagt andre oplysninger
om adgang til Røjle Bygade fra ejendommen. Middelfart Kommune bekræfter, at der har været
brødudsalg fra ejendommens gavl mod Røjle Bygade, men at det efter deres opfattelse kan have
foregået med gående adgang fra Røjle Bygade.
Ud fra tilsendt kort ses bygningen at ligge på hjørnet ved Røjlevej med gavl mod Røjle Bygade. På
baggrund af det oplyste forstår Vejdirektoratet, at du mener, vejadgangen skulle være tæt på skellet mod Røjle Bygade 97.
Hvilke regler gælder?
Ifølge vejlovens § 8, stk. 2, kan kommunen som vejmyndighed bestemme, hvilke arbejder, der skal
udføres på Røjle Bygade herunder opstilling af lysmast m.m. på vejarealet.
I vejlovens § 3, nr. 6, er en adgang defineret som en vejstilslutning eller en fysisk etableret adgang
fra en ejendom til en vej til brug for gående, ridende eller kørende. Nye adgange til en offentlig vej
må ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse. Det fremgår af vejlovens § 49, stk. 1.
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Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Der er ikke oplysninger, der understøtter, at der er givet adgang fra din ejendom til Røjle Bygade.
Vejdirektoratet vurderer, at oplysningen om, at der tidligere har været drevet brødudsalg på ejendommen, ikke i sig selv kan indebære, at der har været givet direkte vejadgang til Røjle Bygade.
Det forhold, at en ejendom har adresse ud til en vej, indebærer ikke, at ejendommen også har direkte adgang for kørende færdsel til den pågældende vej. Der kan være trafik- og færdselsmæssige hensyn, som taler for, at adgang til ejendommen skal ske fra en anden vej.
Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn over behovet for og placeringen af vejskilt, mast og
kabelskab på Røjle Bygade men må konstatere, at genstandene ikke er placeret i nærheden af
eller ud for en lovlig adgang.
Middelfart Kommune har i sin afgørelse henvist til, at ”beslutningen er taget i henhold til § 8, stk. 2 i
lov om offentlige arbejder, hvor der står, at det er vejmyndigheden, der bestemmer, hvilke arbejder
der skal udføres på de kommunale veje.” En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke, afgørelsen er truffet. Det fremgår af § 24, stk. 1, i forvaltningsloven. Middelfart Kommune burde havde henvist til § 8, stk. 2, i lov om offentlige veje, der har det indhold,
kommunen angiver. Der er tale om en formel fejl, som ikke kan medføre, at Vejdirektoratet tilsidesætter afgørelsens indhold.
Vejdirektoratet opretholder Middelfart Kommunes afgørelse.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i
klagesagen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf.
vejlovens § 132, stk. 5.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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