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Afvisning af klage
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 2. november 2017. Du har på vegne af en række beboerne på L-vej klaget over Egedal Byråds beslutning den 1. november 2017 om at optage en del af
den private fællesvej L-vej som offentlig vej for at etablere supercykelsti.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Egedal Kommune endnu ikke har truffet en endelig afgørelse.
Klagen til Vejdirektoratet
Ejerne af L-vej 15, 19 og 23 har klaget over Egedal Byråds beslutning om at optage en del af L-vej
som offentlig vej for at etablere en supercykelsti. Egedal Byråd angiver ikke den fysiske udformning, og det er derfor ikke muligt at afgrænse omfanget af indgriben i forhold til de enkelte grunde
og den private ejendomsret. I skriver, at optagelse udelukkende sker af økonomiske årsager, og at
indgrebet er ekspropriationslignende.
Sagens oplysninger
Egedal Kommune oplyser, at Egedal Byråd har truffet beslutning om at optage en del af L-vej som
offentlig vej på byrådsmødet den 1. november 2017. Egedal Kommune oplyser, at der endnu ikke
er truffet en egentlig afgørelse efter vejloven.
Hvilke regler gælder?
1
2
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejloven og privatvejslovens .
3
Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser .
1

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.

2

Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.

3

Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet.
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Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvor kommunen endnu
ikke har truffet en endelig afgørelse efter privatvejsloven eller vejloven.
Når Egedal Kommune har truffet en endelig afgørelse, kan du klage over den. En eventuel klage
over Egedal Kommunes endelige afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger
efter, at den er meddelt dig. I forbindelse med en eventuel klage vil du kunne fremsætte dine synspunkter igen.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Egedal Kommune endnu ikke har truffet en endelig afgørelse efter privatvejsloven eller vejloven, og
vi kan derfor ikke tage stilling til din klage.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til vores afgørelse i klagesagen, skal søgsmål være
anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. privatvejslovens § 88a.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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