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Klage over Odsherred Kommunes afgørelse om placering af hæk i vejareal.
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 22. december 2017. Du har på vegne af P, L-vej 27 klaget over Odsherred Kommunes tilladelse til placering af hæk i vejareal.
Vi har modtaget dine bemærkninger af 17. januar 2018. Du skriver, at din klient som lodsejer har
en interesse i, at vejen kan fungere som adgangsvej i forbindelse med bebyggelse eller andet, og
det derfor er en praktisk og nødvendig foranstaltning for at kunne udnytte sin ejendom på en sædvanlig måde. Vi kan konstatere, at din klient, i lighed med forholdene før tilladelsen, kan benytte Lvej som adgangsvej til sin ejendom. Det er forsat Vejdirektoratets vurdering, at din klient ikke er
klageberettiget.
Vejdirektoratet kan tage stilling til, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt privat1
2
vejslovens , forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige regler. Vi kan ikke tage stilling til
kommunens skøn inden for lovens rammer. Det følger af privatvejslovens § 87, stk. 2. Det betyder,
at vi ikke kan tage stilling til kommunens vurdering af, om det er nødvendigt af hensyn til færdslen,
at en hæk fjernes eller kan tillades.
Dine bemærkninger har ikke givet anledning til at ændre afgørelsen.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om Vejdirektoratets op3
gaver og beføjelser .
Vejdirektoratet afviser klagen, da din klient ikke er klageberettiget.
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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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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet,

som ændret ved bekendtgørelse nr. 1636 af 15. december 2016.
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Klagen til Vejdirektoratet
Du klager på vegne af din klient over vejforholdene på L-vej. Du skriver, at kommunen har tilladt en
grundejer at foretage beplantning i vejarealet til gene for de øvrige vejberettigede. Det er din opfattelse, at det er i strid med vejloven, og at der aldrig er indhentet en tilladelse til den foretagne beplantning, der efterfølgende er godkendt.
Sagens oplysninger
L-vej er privat fællesvej beliggende på matr.nr. fl og fc i sommerhusområde. P er ejer af ejendommen L-vej 9. Den pågældende hæk har i flere år stået i vejarealet ved et T-kryds ved L-vej 5
(matr.nr. fb). Der er ikke tvivl om skelgrænsen. Vejejer er 3. mand.
Hvilke regler gælder?
4
Vejdirektoratet behandler klager i henhold til privatvejsloven eller regler udstedt i henhold til loven.
Klageadgangen forudsætter dog, at klagen kommer fra en person, der er klageberettiget.
Privatvejsloven 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
Som udgangspunkt mener vi ikke, at en vejberettiget er part i en beslutning om at tillade beplantning i et vejareal. Din klients mulighed for at benytte vejen som adgangsvej til sin ejendom ses ikke
at være berørt af den hæk, der i en årrække har stået i vejarealet på hjørnet ved L-vej 5. Vi har ikke
grundlag for at antage, at din klient er så intensivt og anderledes berørt af afgørelsen, at din klient
er berettiget til at klage over afgørelsen.
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Det er på denne baggrund Vejdirektoratets vurdering, at din klient ikke er part i sagen og dermed
ikke er klageberettiget, og vi kan derfor ikke behandle klagen.
Om privatvejslovens § 61
Træer og anden beplantning må kun plantes på arealer, der er taget i brug som privat fællesvej,
med kommunens godkendelse. Det fremgår af privatvejslovens § 61, stk. 1. Når det er nødvendigt
af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det fremgår af privatvejslovens § 61, stk. 2.
Når vejmyndigheden bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal kommunen lovliggøre forholdet
enten ved et påbud om faktisk lovliggørelse eller ved at give den fornødne tilladelse. Det fremgår af
privatvejslovens § 99. Kommunen har ved sin tilladelse lovliggjort forholdet.
En tilladelse efter § 61, stk. 1, er udtryk for, at almene offentligretlige hensyn ikke er til hinder for
det tilladte, og indebærer ikke rettigheder i forhold til vejens ejer eller de vejberettigede. Om tilladelsen rent faktisk kan udnyttes, er et privatretligt spørgsmål, som i tilfælde af uenighed må afgøres ved domstolene. Det fremgår af privatvejslovens § 56, stk. 1.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i
klagesagen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf.
privatvejslovens § 88a.
Denne afgørelse offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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