Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

12. januar 2018
Kim Remme Birkholm
kbf@vd.dk
+45 7244 3065
18/00274-4
1/4

Afvisning af klage over bredden af kommuneveje samt kommunens prioritering af snerydning
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 3. januar 2018.
Du har klaget over, at bivejene i Sønderborg Kommune, særligt i områderne E- og S er så smalle,
at lastbiler og landbrugskøretøjer ikke kan eller har vanskeligt ved at passere. Ligeledes mangler
der vigepladser, så trafikanterne benytter markindkørsler med skader til følge.
Du har også klaget over, at kommunen undlader at snerydde visse områder i aften og nattetimerne, hvilket hindrer almindelig trafik og eventuelle udrykningskøretøjer.
Kommunen siger, at politiet har accepteret tilstandene, men du mener det er tydeligt, at kommunen
fravælger udgifter til bivejene.
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 at tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men
derimod har udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed, og i den forbindelse i øvrigt har foretaget skøn
og prioriteringer, vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.
Vejdirektoratets kompetence
1
Vi kan vurdere, om en kommune i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven , forvaltningslo2
ven og almindelige forvaltningsretlige regler.
Vi kan ikke tage stilling til skønnet inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan tage stilling
til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. bredden af en offentlig vej eller prioriteringen af sne1

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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rydningen af en kommunes offentlige veje. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har
overholdt god forvaltningsskik.
Sagens oplysninger
3
Det fremgår af Sønderborg Kommunes ”Vinter- og renholdelsesregulativ 2016” , at kommunen har
inddelt sine offentlige veje i 4 forskellige vejklasser, som består af gennemfartsveje, fordelingsveje,
lokalveje og øvrige veje. Kommunen har efter forhandling med politiet besluttet, at kun gennemfartsvejene sneryddes og saltes på alle tider af døgnet. De øvrige vejklasser sneryddes og glatførebekæmpes kun i dagtimerne og nogle kun undtagelsesvis.
Hvilke regler gælder?
Offentlige veje er de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter vejloven. Det fremgår af vejlovens § 3, nr. 2.
Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for kommunevejene. Det fremgår af vejlovens § 7.
Vejlovens bestemmelser om driften af offentlige veje
Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje. Det følger af
vejlovens § 8, stk. 1 og 2.
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, udførelse af snerydning og glatførebekæmpelse mv.
Vejlovens bestemmelser om vintervedligeholdelse
På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til 1) at sørge for snerydning, 2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og 3) at sørge for renholdelse. Det fremgår af vejlovens § 62, stk. 1.
Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og
rækkefølge og kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. Det fremgår af § 62, stk. 2 og 3.

3

Du kan finde regulativet på kommunens hjemmeside her:
https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Land_By_kultur_2016/Projekt_og_Anlaeg/Vintervedligeholdelse/
regulativ_for_vintervedligeholdelse.pdf
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Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens
gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres.
Det fremgår af § 62, stk. 7.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det er på baggrund af vejlovens § 8, stk. 1 og 2, kommunen, der vurderer, hvordan en kommunevej skal indrettes. Det gælder også spørgsmålet om, hvor bred den enkelte vej skal være. Vejloven
indeholder ikke regler om, at offentlige veje skal have en vis mindste bredde.
Beslutningen om en vejs bredde er i øvrigt ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Det skyldes, at kommunen ved beslutningen ikke fastlægger, hvad der skal være ret i forhold til én eller
flere bestemte personer. Kommunen bestemmer ikke noget med bindende virkning for borgeren.
Kommunen vælger derimod hvilken grad af service, der skal stilles til rådighed for borgerne. Dette
er udtryk for faktisk forvaltningsvirksomhed efter vejlovens § 8, stk. 1 og 2.
Som det fremgår af reglerne ovenfor, skal kommunen efter forhandling med politiet fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af snerydningen og glatførebekæmpelsen på sine offentlige veje.
Dette er sket med kommunens ”Vinter- og renholdelsesregulativ 2016”, som er offentliggjort på
kommunens hjemmeside.
Kommunen har i overensstemmelse med vejlovens § 62, stk. 2, bestemt snerydningens og glatførebekæmpelsens nærmere omfang og rækkefølge på baggrund af den enkelte vejs klasse.
Vejdirektoratet kan som klagemyndighed ikke tage stilling til kommunens skøn over snerydningens
og glatførebekæmpelsens omfang og rækkefølge. Vi har dog noteret os, at det fremgår af kommunens vinter- og renholdelsesregulativ, at kommunen har prioriteret at snerydde og glatførebekæmpe de mest befærdede veje i kommunen højere end de mindre befærdede veje. Vi har ingen bemærkninger til denne prioritering, herunder til kommunens beslutning om kun at snerydde og glatførebekæmpe de mindre veje i dagtimerne, hvilket er i overensstemmelse med hensynene bag
bestemmelsen i vejlovens § 62, stk. 2. Kommunens skøn ligger således inden for vejlovens rammer.
Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men derimod har udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed, og i den forbindelse i øvrigt har foretaget skøn og
prioriteringer, vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Sønderborg 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.
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Denne afgørelse kan offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside i anonymiseret form under
iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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