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Klage over vej og vejkryds på Niels Bohrs Alle
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 27. september 2017. Du har klaget over vej og vejkryds
på Niels Bohrs Alle, Odense.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men derimod har
udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed.
Klagen til Vejdirektoratet
Du klager over en række forhold i Odense Kommune, herunder vejudvidelsen af Niels Bohrs Alle
ved Munkebjerg Park, som du ikke mener, tager højde for gående færdsel, da du blandt andet skal
over tre fodgængerfelter for at komme hjem. Der er en uhensigtsmæssig venstresvingsbane på 75
meter og generel pladsmangel når der er meget trafik i myldertiden.
Du har vedhæftet billeder af Niels Bohrs Alle.
Du mener slutteligt, at vejchikaner, vejbump og riller er til fare for de gående.
Sagens oplysninger
Niels Bohrs Alle er en offentlig vej, som administreres af Odense Kommune.
Hvilke regler gælder?
For at vi kan behandle din klage, er det en forudsætning, at der er tale om en forvaltningsretlig
afgørelse truffet efter vejlovens bestemmelser. Det vil sige en beslutning, hvor kommunen ensidigt
og med bindende virkning for en bestemt person eller en afgrænset kreds af personer fastsætter,
hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.
Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder beslutninger i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.
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Faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter udførelsen af de praktiske opgaver, kommunen skal varetage. Eksempler herpå er pasning og vedligeholdelse af kommunens veje med udstyr, herunder
træer, skilte, grøfter, lysmaster mv.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Der klages ikke over en konkret afgørelse, men du klager over en række forhold, der er omfattet af
vejmyndighedens udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. Vejdirektoratet kan ikke pålægge
Odense Kommune at ændre på vejens udformning eller indretning.
Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men derimod har udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed.
Vi anbefaler, at du tager kontakt til Odense Kommune vedr. dine betragtninger om vejforholdene
på Niels Bohrs Alle. Vejdirektoratet foretager sig ikke mere i sagen.
Denne afgørelse offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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