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Endelige afgørelse af klage over varsling om nedklassificering af sti

Vejdirektoratet har modtaget din klage af 12. marts 2018. Du har klaget over Ringkøbing-Skjern
Kommunes varsling om nedklassificering af offentlig stil til privat fælles sti mellem D og Å.
Vejdirektoratet fremsendte den 17. april 2018 udkast til afgørelse. Vi har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen. Denne afgørelse svarer til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Ringkøbing-Skjern Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
Klagen til Vejdirektoratet
Du gør i din klage gældende ikke ønsker at overtage stien mellem D og Å.
Sagens oplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser til Vejdirektoratet, at de har igangsat et harmoniseringsprojekt i forhold til kommunens stinet. I den forbindelse er der kigget på stien mellem D og Å, og det er
vurderet, at stien ikke har en større trafikal betydning, hvorfor kommunen har varslet en nedklassificering.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejloven. Det fremgår af § 6, stk.
1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser 1.
Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvori der endnu ikke er
truffet endelig afgørelse.
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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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Når kommunen har truffet en endelig afgørelse, kan du klage over den. En eventuel klage over
kommunens 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
Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser til Vejdirektoratet, at der ikke er truffet en endelig afgørelse
omkring nedklassificeringen. Man har alene udsendt varsling af den kommen ændring, hvilken beklageligt har været indeholdt en klagevejledning.
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Ringkøbing-Skjern Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
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.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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