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Afvisning af klage over optagelse af del af L-vej som offentlig vej
Vejdirektoratet har fra Ankestyrelsen modtaget din klage af 26. november 2017. Du har klaget over
Egedal Kommunes afgørelse af 1. november 2017 om at optage en del af den private fællesvej Lvej som offentlig vej.
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 afviser klagen, da du ikke er klageberettiget.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har i din klage anført, at du er medejer af matr.nr. æ m.fl. og jf. vedlagte servitut om færdselsret
(side 42 ff) er påtaleberettiget. Du har som bilag til klagen medsendt kopi af servitutten. Kommunen
har ikke forud for sin afgørelse foretaget høring af dig, hvilket du klager over. Du har anmodet om,
at klagen tillægges opsættende virkning.
Sagens oplysninger
Det fremgår af det matrikelkort, kommunen har sendt til Vejdirektoratet i forbindelse med sin udtalelse af 13. december 2017 om opsættende virkning, at den strækning af L-vej, der optages som
offentlig vej, ligger på matr.nr. h, e, b og c.
Kommunen har i udtalelsen oplyst, at L-vej i dag er grusbelagt, men at den omhandlede del af vejen som offentlig vej skal asfalteres. Dertil skal der etableres en afvanding af vejen, som kommer til
at ligge på markområde. Afvandingen er betinget af, at de nødvendige tilladelser kan gives. Der
sker ved anlægsarbejdet ikke uoprettelig eller uerstattelig skade på vejen eller omgivelserne, da
grusvejen og markområderne forholdsvis let kan retableres.
Det fremgår af den servitut, du har vedlagt klagen, at bl.a. ejendommen matr.nr. æ, som du i klagen har oplyst, at du er medejer af, har vejret til den private fællesvej, der løber på matr.nr. h, e, b
og c. Det fremgår også, at de vejberettigede er påtaleberettiget.
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Hvilke regler gælder?
Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje.
Det fremgår af vejlovens § 15.
En vejret er den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej
eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej eller fællessti som færdselsare1
al for ejendommen. Det fremgår af privatvejslovens § 10, nr. 5.
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Vejdirektoratet behandler klager i henhold til vejlovens § 132, stk. 1, eller regler udstedt i henhold
til loven.
Klageadgangen forudsætter dog, at klagen kommer fra en person, der er klageberettiget.
Vejloven og forvaltningsloven indeholder ikke regler om, hvem der er klageberettigede. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse for Vejdirektoratet, skal derfor foretages ud fra de
almindelige forvaltningsretlige regler. Heraf følger, at den pågældende skal have en væsentlig og
individuel interesse i sagens udfald.
Væsentlig interesse indebærer, at afgørelsens udfald skal angå den pågældendes forhold og situation med en vis styrke eller intensitet. Det betyder bl.a., at en blot moralsk eller følelsesmæssig
interesse i sagens udfald ikke er tilstrækkelig.
Interessen skal også være individuel. Det betyder, at afgørelsen skal være mere indgribende over
for den, der vil klage, end i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen. Hvis en større
kreds af personer berøres på samme måde af en afgørelse, har de enkelte personer normalt ikke
en individuel interesse i afgørelsen.
Hvis en afgørelse retter sig mod alle og enhver, vil ingen enkelt person være klageberettiget. Der
kan dog være særlige omstændigheder, der gør, at afgørelsen er mere indgribende for den enkelte
end en større kreds af berørte personer.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vejdirektoratet lægger til grund, at du ikke er ejer af den del af L-vej, som kommunen har optaget
som offentlig vej, men at du med den tinglyste servitut har vejret til den omhandlede del af vejen.
Selvom Vejdirektoratet anerkender, at du som vejberettiget er mere berørt af afgørelsen om at
opklassificere den omhandlede del af vejen end eksempelvis trafikanterne på vejen i almindelighed, har vi ikke grundlag for at antage, at du er så intensivt og anderledes berørt af afgørelsen om
at opklassificere, at du er berettiget til at klage over afgørelsen.
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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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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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Det er på denne baggrund Vejdirektoratets vurdering, at du ikke er klageberettiget, og vi kan derfor
ikke behandle klagen.
Vi kan i den forbindelse oplyse, at selvom du som ejer af ejendommen matr.nr. æ har haft vejret til
vejstrækningen, vil du i samme omfang som offentligheden i øvrigt fortsat kunne benytte vejen
også efter kommunens afgørelse om at optage vejstrækningen som kommunevej.
Det forhold at du som vejberettiget er privatretligt påtaleberettiget overfor ejeren af den ejendom,
hvorpå servitutten er tinglyst, medfører ikke, at du er så intensivt og anderledes berørt af afgørelsen, at du er part i sagen.
Vi kan oplyse, at ejerne af den omhandlede strækning af den private fællesvej L-vej efter vores
vurdering er part i sagen om opklassificering.
Opsættende virkning
Da klagen afvises, idet du ikke er klageberettiget, og der i øvrigt ikke sker uoprettelig eller uerstattelig skade ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, afslår Vejdirektoratet at meddele opsættende
virkning af klagen, jf. vejlovens § 132, stk. 4.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Egedal Kommune.
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. vejlovens § 132, stk. 5.
Denne afgørelse kan offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside i anonymiseret form under
iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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