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Endelig afgørelse
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 2. juni 2018. Du har klaget over Hillerød Kommunes afgørelse af 3. maj 2018 om klage over misligholdelse af privat fællesvej mellem ejendommene B-vej
18 og B-vej 20.
Vejdirektoratet fremsendte den 8. juni 2018 udkast til afgørelse i sagen. Vi modtog den 14. juni
2018 en anmodning om at se bort fra overskridelsen af klagefristen. Vejdirektoratet meddelte den
19. juni 2018, at der ikke forelå særlige grunde til overskridelsen af klagefristen, hvorfor Vejdirektoratet ikke kan se bort for dette.
Nærværende afgørelse svarer derfor til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter lov om private fællesvej 1.
For at vi kan behandle en klage over en afgørelse, skal klagen dog være modtaget rettidigt hos os.
Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Når der er særlig grund til det, kan
Vejdirektoratet dog, efter at have hørt kommunen, se bort fra overskridelse af klagefristen.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Klagen er modtaget i Vejdirektoratet den 2. juni 2018. Klagen blev ved e-mail kl. 09.16. Hillerød
Kommunes afgørelse indeholdende en klagevejledning er sendt til dig pr. e-mail den 3. maj 2018
kl. 19.48.
Klagefristen på 4 uger udløb den 31. maj 2018.
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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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Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Hillerød Kommune.

Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.

2

