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Afvisning af for sen klage over 8 afgørelser om haveanlæg, træer, sten mv. på S-vej og S
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 22. oktober 2017. Du har klaget over Mariagerfjord Kommunes 8 afgørelser af 20. september 2017 om haveanlæg, træer, sten mv. forskellige steder på de
private fællesveje S-vej og S.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet afviser at behandle klagerne, da de er indgivet efter klagefristens udløb.
Hvilke regler gælder?
1
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter privatvejsloven .
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. Det
fremgår af privatvejslovens § 87, stk. 4 og 5.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Klagen er modtaget i Vejdirektoratet ved e-mail af 22. oktober 2017 kl. 20.45.
Vejdirektoratet har fra Mariagerfjord Kommune modtaget oplysning om, at kommunen har sendt
afgørelserne til dig med elektronisk post til din e-boks den 20. september 2017.
Vi må lægge til grund, at du har modtaget de 8 afgørelser i e-boks den 20. september 2017.
Klagefristen på 4 uger udløb den 18. oktober 2017.
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Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Du har ved partshøringsbemærkninger af 8. november 2017 fastholdt, at klagen skal behandles,
fordi forholdene andre steder på S-vej og S ud fra lighedsprincippet er relevant for dine øvrige klagesager hos Vejdirektoratet (16/06144 og 17/10086).
Vejdirektoratet kan i den forbindelse oplyse, at vi naturligvis i igangværende klagesager i fornødent
omfang vil inddrage forholdene andre steder på S-vej og S ud fra lighedsprincippet.
Dine bemærkninger giver os i øvrigt ikke anledning til at anse, at der foreligger en sådan særlig
grund, at vi kan se bort fra overskridelse af klagefristen.
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på sin hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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