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Endelig afgørelse af klage over manglende høring i forbindelse med supercykelsti
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 25. marts 2018. Du har klaget over Esbjerg Kommune og
manglende høring af borgere i forbindelse med etablering af en ny cykelsti på B Allé.
Vejdirektoratet fremsendte den 23. april 2018 udkast til afgørelse. Vi har modtaget bemærkninger
fra klager den 24. april 2018. Det gøres i bemærkningerne til udkastet gældende, at klager ikke er
enig i Vejdirektoratets afgørelse. Klager mener, at Esbjerg Byråd har vedtaget cykelstien uden forudgående høring.
Bemærkningerne og det vedhæftede referat fra Byrådet giver ikke anledning til at ændre vores afgørelse. Det er således Vejdirektoratets vurdering, at der ikke er tale om vedtagelse af etablering af
cykelstien, men alene vedtagelse ang. det finansielle omkring cykelstien. Når Esbjerg Kommunen i
henhold til Vejloven træffer afgørelse om etablering af cykelstien, kan der klages til Vejdirektoratet.
Det gøres yderligere i bemærkningerne gældende, at materialet hvorefter Vejdirektoratet har givet
tilsagn om økonomisk støtte, er mangelfuldt. Såfremt man ønske at klage over Vejdirektoratets bevilling, skal dette ske til cykelpuljen@vd.dk.
Da bemærkningerne ikke giver anledning til at ændre vurderingen, svarer denne afgørelse til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Esbjerg Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse om
etablering af cykelstien på B Allé.
Klagen til Vejdirektoratet
Det gøres i klagen gældende, at Esbjerg Byråd har vedtaget en cykelsti på B Allé uden høring af
grundejeren, i nævnte tilfælde klager.
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Sagens oplysninger
B Allé er en kommunevej. Esbjerg Kommune traf den 5. februar 2018 beslutning om godkendelse
af tilsagnsvilkårene for bevilling af midler til supercykelstien mellem Esbjerg Ø og Esbjerg C.
Esbjerg Kommune oplyser til Vejdirektoratet, at den endelige planlægning af cykelstien endnu ikke
er afsluttet, og yderligere er projektet heller ikke endeligt projekteret.
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 beføjelser1.
Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvori der endnu ikke er
truffet endelig afgørelse.
Når Esbjerg Kommune 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
Da kommunen alene har truffet beslutning om vilkår for bevillingen af midler til cykelstien, og der
således ikke er truffet en endelig afgørelse om anlæg af cykelstien, foreligger der ikke en endelig
afgørelse, som kan påklages til Vejdirektoratet.
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Esbjerg 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.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis I ønsker, at domstolene skal tage stilling til denne afgørelse, skal søgsmål være anlagt inden 6
måneder efter modtagelse af denne afgørelse, jf. vejlovens § 132, stk. 5.
Afgørelsen er også sendt til Esbjerg 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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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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