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Klage over Odense Kommunes afgørelse om etablering af støjdæmpning
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. august 2018. Du har klaget over Odense Kommunes
afgørelse af 27. juni 2018 om etablering af støjdæmpende foranstaltninger på din ejendom G-vej
108.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet opretholder Odense Kommunes afgørelse.
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 kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan
tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af, hvad der skal
foretages af støjetablering på en ejendom eller til kommunens afvejning af forskellige lovlige hensyn. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelse
Odense Kommune har med baggrund i støjberegninger udarbejdet tiltag til lydisolering/facadeisolering af din ejendom på facader, hvor det beregnede støjniveau overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. En udestue etableret ved ejendommens sydlige gavl er fastlagt som ejendommens primære udendørs opholdsareal. Kommune foranstalter udskiftning af vinduer i
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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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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, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018
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udestuens vestlige facade samt udskiftning af terrassedør samme sted. Derudover udskiftes alle
eksisterende vinduer mod vest (E-gade) i ejendommens facade og tagetage (mod vest).
Klagen til Vejdirektoratet
Du klager over, at du tidligere har fået oplyst, at alle vinduer, tagvinduer og udestue udskiftes.
Sagens oplysninger
E-vej er offentlig vej (kommunevej) og administreres af Odense Kommune, jf. vejlovens § 7.
Odense Kommunen oplyser, at hjemlen for afgørelsen er vejlovens § 8.
Kommunen oplyser, at afgørelsen er sendt med almindelig post og modtaget hos klager den 27. juli
2018.
Odense Kommune oplyser, at i forbindelse med besigtigelse af ejendommen med henblik på støjkortlægning, har rådgiver oplyst, at det nok er den vestlige facade mod E-gade og udestuen, der
ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Af det efterfølgende tekniske notat fremgår det, at det kun er nødvendigt at lydisolere udestuen for at overholde vejledende grænseværdier. Efter partshøring gav klager på møde med kommunen udtryk for, at han er berettiget til at få
hele ejendommen lydisoleret. Kommunen præciserede, at de havde til hensigt at tilbyde lydisolering af ejendommens vestlige facade (også tagvinduer) og udestue.
Hvilke regler gælder?
Kommunen skal holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.
Kommunen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der
er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af
disse veje, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en
fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov. Det fremgår af vejlovens § 8, stk. 1
og 2.
Reparation af forvaltningsretlig mangel
I visse tilfælde kan der ske reparation af den oprindelige sags forvaltningsretlige mangler under klagemyndighedens behandling af klagesagen. Reparation af sådanne mangler forudsætter dog, at
klagemyndigheden lovligt kan tage stilling til de indsigelser, som fremkommer under klagesagen i
samme omfang som den instans, der har begået fejlene.
Idet Vejdirektoratet har kompetence til at tage stilling til retlige spørgsmål, kan Vejdirektoratet i forbindelse med behandling af klager reparere begrundelsesmangler, fx forkert eller manglende hjemmelshenvisning.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Ad. forvaltningsretlige mangler
Der er ingen hjemmelshenvisning i afgørelsen. Vejdirektoratet kan konstatere, at manglen er blevet
repareret under klagesagen, og at den ikke har haft betydning for afgørelsens indhold.
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Afgørelsen af 27. juni 2018 har desuden overskriften ”partshøring”. Da det af brevets indhold dog
tydeligt fremgår, at der er tale om en afgørelse, er der tale om en formel fejl, som ikke kan medføre, at Vejdirektoratet tilsidesætter afgørelsens indhold.
Ad, støjdæmpende foranstaltninger
Hvilken tiltag kommunen skal tage for, at de vejledende grænseværdier for støj overholdes, herunder hvilke støjdæmpende foranstaltninger der skal etableres, ligger indenfor det lovlige skøn, som
kommunen kan foretage. Som nævnt ovenfor kan Vejdirektoratet ikke tage stilling til kommunens
skøn indenfor lovens rammer.
Vi opretholder derfor Odense Kommunes afgørelse.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Odense Kommune.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i
klagesagen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf.
vejlovens § 132, stk. 5.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen4 og databeskyttelseslovens5 bestemmelser.
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EP og Rfor 2016/679/EU af 27. april 2016 – med virkning fra 25. maj 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
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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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