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Klage over prisen i forbindelse med etablering af ny adgang til R-gade 96
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 20. juli 2018. Du har klaget over prisen på etablering af
ny adgang til R-gade 96. Sønderborg Kommune har meddelt tilladelse til etableringen af adgangen
i afgørelsen af 25. juni 2018.
Vejdirektoratet sendte den 11. september 2018 udkast til afgørelse. Vi har modtaget dine bemærkninger hertil den 25. september 2018.
Dine bemærkninger giver ikke anledning til at ændre nedenstående afgørelse, hvorfor denne afgørelse svarer til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet kan ikke behandle din klage.
Vejdirektoratets kompetence
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven2, forvaltningsloven3 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. de arbejder, som kommunen af vejtekniske grunde
skønner er påkrævet. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelser efter vejloven kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige
spørgsmål, jf. lovens § 132.
1

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.

2

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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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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Kommunens afgørelse og klagen til Vejdirektoratet
Sønderborg Kommune træffer den 25. juni 2018 afgørelse om tilladelse til etablering af en 3 meter
bred adgang fra matriklens sydvestlige hjørne til den offentlige vej R-gade. Etableringen medfører,
at vejarealet foran ejendommen skal ændres. Fortovsfliserne skal udskiftes med kørefliser uden
niveauforskel mellem fortov og cykelsti. Det grønne græsareal skal fjernes, og der skal nedsættes
en beskyttelse af vejtræets rodnet, inden der foretages asfaltering. Afslutningsvis skal kantstenene
ud mod vejen omlægges.
Sønderborg Kommunen har vurderet, at kommunen grundet de vejtekniske forhold selv udfører anlægsarbejdet for klagers regning. Kommunen har estimeret anlægsomkostningerne til mellem
50.000 og 100.000 kr.
Vejdirektoratet modtager den 20. juli 2018 klage over kommunens estimeret af anlægsomkostninger.
Hvilke regler gælder?
Det kræver kommunalbestyrelsens tilladelse at etablere en ny adgang til en kommunevej. Det følger af vejlovens § 49, stk. 1.
Kommunen kan i forbindelse med en sådan tilladelse stille krav med hensyn til adgangens nærmere placering, udformning og anvendelse, jf. vejlovens § 49, stk. 4, 1. pkt.
I henhold til § 49, stk. 2, skal den, der ansøger om en ny adgang eller udvidelse af en eksisterende
adgang til offentlig vej eller sti, afholde udgifterne til etablering, medmindre andet er aftalt med
vejmyndigheden.
Skønnes det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse efter stk. 1 stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen, jf. §
49, stk. 4. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger for ansøgerens
regning.
Det fremgår af § 49, stk. 7, at vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved
gennemførelse af proceduren i § 137, når den udfører arbejde for ansøgers regning.
§ 137 omhandler konkurrenceudsættelse af arbejder, som vejmyndigheden udfører for borgerne
regning. Dette skal ske ved at indhente tre tilbud på det påbudte arbejde.

Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det er Vejdirektoratets vurdering, at Sønderborg Kommune har fulgt bestemmelserne i vejloven i
forbindelse med tilladelsen til etablering af den ønskede adgang fra den offentlige vej til R-gade 96.
Det er ikke i strid med vejlovens bestemmelse om konkurrenceudsættelse, at kommunen endnu
ikke har indhentet tre tilbud på det påbudte arbejde. Kommunen oplyser den 15. august 2018 til

2

Vejdirektoratet, at man af hensyn til administrationsomkostningerne ikke igangsætter projektbeskrivelse og indhentning af tilbud, såfremt ansøger allerede ved orienteringen om forventet udgift ikke
ønsker at etablere adgangen.
Den i afgørelsen oplyste pris er et estimat, som kommunen har foretaget på baggrund af de arbejder, som etableringen af adgangen kræver. Det ligger ikke indenfor Vejdirektoratets kompetence
at tage stilling til en estimeret pris for et vejarbejde. Hvordan selve arbejdet tilrettelægges og udføres under kommunens kontrol og for ansøgers regning, kan Vejdirektoratet som klagemyndighed
ikke tage stilling til.
Vejdirektoratet kan derfor ikke tage stilling til din klage over prisen på etableringen af adgangen fra
Ringgade 96 til den offentlige vej.

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.

Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven4 bestemmelser.

4

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
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