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Klage over ændret fortovsbelægning
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. oktober 2017. Du har klaget over Helsingør Kommunes nye fortovsbelægning på E-vej.
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 den nye fortovsbelægning på E-vej, da den har skabt en niveauforskel til din indkørsel.
Sagens oplysninger
E-vej er en kommunevej der administreres af Helsingør Kommune.
Efter Helsingør Kommune i sommeren 2017 har lagt ny asfalt og småstensbelægning på fortovet er
niveauforskellen mellem indkørsel og fortovet ændret således, at regnvand fra indkørslen ikke
længere løber ud på fortovet/vejen.
Helsingør Kommune forklarer, at renoveringen af belægningen på fortovet på E-vej er gennemført
efter sædvanlig praksis og besluttet efter en generel vurdering af fortovets tilstand. Deres vurdering
er, at ændringerne i forhold til vandafledning, som du beskriver, er minimale og inden for en almindelig naboretlig tålegrænse. Kommunen vurderer, at tilledning af regnvand fra din matrikel kæver
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tilladelse efter vejlovens § 82.
Helsingør Kommune har forklaret, at beslutningen om at renovere fortovsbelægningen blev truffet i
2016.
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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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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.
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
Ved mail af 25. september 2017 skriver Helsingør Kommune, at de ikke vil påtage sig belægningsarbejde for at lede vand fra din private matrikel ud på vejarealet. Helsingør Kommune giver en klagevejledning til Vejdirektoratet i denne mail.
Det må bero på en vildfarelse, at Helsingør Kommune i mail af 25. september 2017 skriver, at afgørelsen kan påklages til Vejdirektoratet. Der er ikke truffet en forvaltningsretlig afgørelse om ændring af fortovet, hvorfor der således heller ikke kan træffes en afgørelse om dette. Kommunen
skriver, at mailen til dig, sendt den 14. september 2017, var en beskrivelse af reglerne om tilledning
af vand.
Om vejlovens § 82
Tilledning af vand fra privat matrikel til offentlig vej må kun ske med vejmyndighedens tilladelse.
Denne bestemmelse forudsætter, at der er etableret bestemte foranstaltninger eller anlæg med
henblik på at lede overfladevand eller andet vand fra en ejendom til den offentlige vejs areal. Naturlig afstrømning af vand på højere liggende arealer, herunder fra indkørsler m.m. med fast belægning, er ikke ”tilledning”.
Om niveauforskellen
Vejlovgivningen indeholder ikke bestemmelser om, at kommunen som vejmyndighed skal afholde
udgifter til, at niveauet på en naboejendom skal hæves som følge af et fortovs istandsættelse.
Hvis du mener, at du vil få et økonomisk tab som følge af niveauforskellen mellem fortovet og din
ejendom, er dette et erstatningsretligt spørgsmål, som skal løses mellem dig og kommunen.
Hvis dette ikke er muligt, er det domstolene, der må tage stilling til spørgsmålet.
Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men derimod har udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed.

Vi foretager os ikke mere i sagen, men du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
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Afgørelsen er også sendt til Helsingør Kommune.
Denne afgørelse offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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