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Klage over Odense Kommunes afgørelse om træerne langs Staupudevej
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. september 2017. Du har klaget over Odense Kommunes afgørelse af 27. september 2017 om fjernelse af træer langs Staupudevej.
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 Odense 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 afvejning af forskellige lovlige
hensyn. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelse
Odense Kommune skriver i deres afgørelse, at de ikke på nuværende tidspunkt vil pålægge dig, at
fælde træerne langs Staupudevej efter vejlovens § 87. Kommunen henviser til, at træerne er placeret på din ejendom, Staupudevej 18, matr.nr. 21e.
Da du havde anmodet kommunen om at træffe en afgørelse efter vejloven, har kommunen truffet
afgørelse om, at de ikke vil pålægge dig at nedfælde træerne, som ifølge kommunen, er placeret
på din ejendom.
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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
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1022 København K
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SE 60729018
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Klagen til Vejdirektoratet
Din klage omhandler primært kommunens vurdering af, at træerne er placeret på din ejendom. Du
bemærker, at et opmålingskort fra 1973-74 viser, at kørebanekanten er indtegnet og at det nordligste træ tydelig er placeret på vejarealet.
Sagens oplysninger
Staupudevej er en offentlig vej.
Der er placeret en række træer langs Staupudevej og der er uenighed om, hvorvidt træerne er
placeret på eller udenfor vejarealet.
Hvilke regler gælder?
Kommunen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal beskåret. Det samme
gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen på
vejen, jf. vejlovens § 87, stk. 1. Hvis kommunens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist,
kan kommunen lade arbejdet udføre for ejerens regning. Det fremgår af vejlovens § 87, stk. 2.
Vejloven har ikke regler om fastlæggelse af skelgrænser.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det er Vejdirektoratets opfattelse, at Odense Kommunes bedømmelse af, hvor vejskellet ligger,
ikke er en afgørelse truffet i medfør af vejloven, og dermed ikke et spørgsmål, som er omfattet af
klageadgangen.
Kommunens bedømmelse af skellets placering er således et led i administrationen af kommunens
veje, hvor kommunen, som ejer af rådighedsretten over vejarealet, i den konkrete sag tilkendegiver
sit partssynspunkt i sagen. Tvister om, hvor skellet er placeret må afgøres på samme måde som,
hvis der havde været tale om to private grundejere.
Såfremt det ikke er muligt at finde en mindelig løsning på spørgsmålet, vil spørgsmålet skulle løses
ved en skelsætningsforretning og i sidste ende afgøres af domstolene.
Kommunens afgørelse om ikke at pålægge dig, som grundejer af Staupudevej 18, at fælde træerne
langs Staupudevej er en afgørelse truffet i medfør af vejloven. Vurderingen af nødvendigheden for
eventuel fældning af træerne kan vi ikke tage stilling til, men vi kan tage stilling til om afgørelsen er
lovlig – altså truffet med den korrekte lovhjemmel.
På baggrund af Odense Kommunes vurdering af skelgrænserne ud fra matrikelkort, samt træernes
tilstand er det Vejdirektoratets opfattelse, at Odense Kommune har overholdt bestemmelserne i
vejloven.
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.
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Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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