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Endelig afgørelse
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 20. september 2017. Du har klaget over Københavns
Kommunes afgørelse af 17. august 2017 om afslag på ansøgning om udeservering ud for adressen Nyhavn 69.
Vi fremsendte den 25. september 2017 udkast til afgørelse i sagen til kommentering. Vi har ikke
modtaget bemærkninger til udkastet, hvorfor denne afgørelse svarer til det fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.
Hvilke regler gælder?
1
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter lov om offentlige veje .
For at vi kan behandle en klage over en afgørelse, skal klagen dog være modtaget rettidigt hos os.
Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Når der er særlig grund til det, kan
Vejdirektoratet dog, efter at have hørt kommunen, se bort fra overskridelse af klagefristen.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Københavns Kommune har truffet afgørelse i sagen den 17. august 2017 og sendt med sikker post
til din E-boks. Kommunens afgørelse er derfor kommet frem og meddelt dig den 17. august 2017.
Klagen skal derfor være modtaget hos klagemyndigheden, Vejdirektoratet, senest 4 uger fra den
17. august 2017, idet vi tæller datoen for vores modtagelse af klage med i de 4 uger.
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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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Klagefristen på 4 uger udløb den 14. september 2017.
Kommunens afslag af 17. august 2017 indeholder en klagevejledning med korrekt angivelse af
klagefrist og adresse på klagemyndighed.
At sagen er kompliceret og at det har taget tid for dig, at bearbejde stoffet tilstrækkeligt førend du
kunne træffe beslutning om at klage, er efter vores vurdering ikke en så undskyldelig grund, til at vi
kan se bort fra overskridelsen af klagefristen.
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.

2

