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Endelig afgørelse
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 7. marts 2018. Du har klaget over Ringkøbing-Skjern
Kommunes ”straks overdragelse” af en sti.
Vejdirektoratet fremsendte den 7. maj 2018 udkast til afgørelse i sagen. Vi har modtaget supplerende materiale og bemærkninger fra klager den 22. maj 2018. Dette har været forelagt Ringkøbing-Skjern Kommune, som har fremsendt bemærkninger hertil og til udkastet den 18. juni 2018.
Bemærkningerne giver ikke anledning til at ændre vores vurdering i sagen, hvorfor denne afgørelse
svarer til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en forvaltningsretlig afgørelse,
men alene har konstateret arealets vejretlige status af privat fællessti.
At kommunen har angivet en klagevejledning i brevet af 7. februar 2018 ændrer ikke på denne vurdering af brevets karakter.
Klagen til Vejdirektoratet
Der klages i e-mail af 25. februar 2018 over stiens beskaffenhed, og at overdragelsen sker straks.
Det gøres gældende, at ”straks overdragelsen” er i strid med ligebehandlingsprincippet, idet andre
stier i kommunen følger vejlovens bestemmelser om nedklassificering.
Sagens oplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2016 besluttet at igangsætte en harmonisering af stierne i kommunen. Dette indebærer, at nogle stier ændrer status fra at være en offentlig sti til at være en
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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.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

privatfællessti. Dog er nogle stier i kommunen ikke noteret i stiregistret, og da kommunen ikke længere agter at drifte disse, ”straks overdrages” stierne til de tilgrænsende borgere.
Vejdirektoratets kompetence
Vejdirektoratet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse, jf.
privatvejslovens2 § 87, stk. 2. Det betyder, at Vejdirektoratet kan vurdere, om kommunen har fulgt
vejlovgivningen3, forvaltningsloven4 og almindelige forvaltningsretlige regler. Vejdirektoratet kan
derimod ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at Vejdirektoratet ikke kan tage stilling til, om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
For at vi kan behandle jeres 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 således orienteringer om stiens vejretlige
status.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Som nævnt ovenfor kan Vejdirektoratet alene tage stilling til afgørelser. Afgørelser er i den forstand
at forstå som retsakter, det vil sige udtalelser, der går ud på at fastsætte, hver der er eller skal
være ret i et foreliggende tilfælde.
Eksempelvis vil en kommunes beslutning om istandsættelse af en privat fællessti være en afgørelse, jf. privatvejslovens § 14.
Er der derimod tale om en orientering fra kommunen om en stis vejretlige status, vil der ikke være
tale om en afgørelse, men derimod en ren konstatering fra kommunens side. Kommunens brev
burde derfor heller ikke indeholde en klagevejledning.
Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men alene
orienteret jer om stiens vejretlige status.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune.
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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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Vejloven og privatvejsloven.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.
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Såfremt kommunen i fremtiden træffer afgørelse efter privatvejsloven, eksempelvis vedr. vedligeholdelse af stien, så vil Vejdirektoratet i forbindelse med en behandling af en klage, også kunne
vurdere det retlige grundlag for at administrere stien som privat fællesti.
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Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Vejdirektoratets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, 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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