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Afvisning af klage over status af 62 veje og stier i Hedensted Kommune
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 14. oktober 2018. Du har klaget over Hedensted Kommunes klassificering af minimum 62 veje og stier i kommunen som private fællesveje og private fællesstier.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet afviser klagen, da du ikke er klageberettiget. Endvidere kan vi ikke tage stilling til din
klage, da kommunen ikke har truffet en forvaltningsretlig afgørelse. En kommunes konstatering af
en vejs eller en stis retlige status som offentlig eller privat er ikke en afgørelse.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har i klagen anført, at flere af de omhandlede veje og stier var kommuneveje og kommunale
stier, og da procedurerne i vejloven vedrørende nedklassificering ikke har været fulgt, er der sket
en ulovlig nedklassificering.
Du har også anført, at du som klager på ingen måde bliver økonomisk ramt af nedklassificeringerne, men din husstand må lide under den uholdbare situation, at enkelte grundejere har fået
overdraget hele vedligeholdelsesbyrden, uden at de ved det. Kommunen udfører således ikke længere vedligehold på disse veje og stier.
Sagens oplysninger
Den 6. september 2018 faldt din hustru over en ujævn stibelægning på sti, som ligger i forbindelse
med kommunevejen K-dalen 1-13. Kommunen ville ikke udbedre ujævnheden og oplyste, at det er
grundejerforeningen eller ejeren af den ejendom, der grænser op til stien, et erstatningskrav skal
rettes mod.
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Du har herefter været i dialog med kommunen, som har forklaret dig, hvilke krav der er for at klassificere en vej eller sti som offentlig.
Du mener, at de omhandlede 62 veje og stier er udlagt eller har været tænkt udlagt som offentlige
af de daværende kommunalbestyrelser, men pga. travlhed eller forsømmelighed fra kommunen aldrig er blevet optaget i vej- og stiregistret som offentlige veje og stier. Kommunens optagelse af
disse veje og stier i registret over private fællesveje og private fællesstier, mener du, er en de facto
nedklassificering, uden at kommunen har iagttaget den nødvendige procedure i vejlovens kapitel
11, §§ 124-128.
Vejdirektoratets kompetence
Vejdirektoratet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelser, jf.
vejlovens2 § 132, stk. 1. Det betyder, at Vejdirektoratet kan vurdere, om kommunen har fulgt vejlovgivningen3, forvaltningsloven4 og almindelige forvaltningsretlige regler. Vejdirektoratet kan derimod
ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at Vejdirektoratet ikke
kan tage stilling til, om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Hvilke regler gælder?
Partsstatus
Vejdirektoratet behandler klager i henhold til vejloven eller regler udstedt i henhold til loven.
Klageadgangen forudsætter dog, at klagen kommer fra en person, der er klageberettiget.
Vejloven og forvaltningsloven indeholder ikke regler om, hvem der er klageberettigede. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse for Vejdirektoratet, skal derfor foretages ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Heraf følger, at den pågældende skal have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald.
Væsentlig interesse indebærer, at afgørelsens udfald skal angå den pågældendes forhold og situation med en vis styrke eller intensitet. Det betyder bl.a., at en blot moralsk eller følelsesmæssig interesse i sagens udfald ikke er tilstrækkelig.
Interessen skal også være individuel. Det betyder, at afgørelsen skal være mere indgribende over
for den, der vil klage, end i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen. Hvis en større
kreds af personer berøres på samme måde af en afgørelse, har de enkelte personer normalt ikke
en individuel interesse i afgørelsen.
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Hvis en afgørelse retter sig mod alle og enhver, vil ingen enkelt person være klageberettiget. Der
kan dog være særlige omstændigheder, der gør, at afgørelsen er mere indgribende for den enkelte
end en større kreds af berørte personer.
Kun muligt at klage over endelige afgørelser
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejloven.
Når kommunen har truffet en endelig afgørelse, kan sagens parter klage over den. En eventuel
klage over kommunens endelige afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger efter, at den er meddelt sagens parter.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Din partsstatus
Efter oplysningerne i din klage er du på ingen måde berørt af, at de omhandlede 62 veje og stier er
klassificeret som private fællesveje og private fællesstier. Vejdirektoratet har i den forbindelse også
noteret sig, at din adresse er ud til en kommunevej.
På den baggrund har vi ikke grundlag for at antage, at du er mere berørt af vedligeholdelsesstanden af de omhandlede private fællesveje og private fællesstier end de øvrige trafikanter i almindelighed. Vi mener derfor, at du ikke er så intensivt og anderledes berørt af forholdene på de omhandlede veje og stier, at du er berettiget til at klage over forholdene.
Det er på denne baggrund Vejdirektoratets vurdering, at du ikke er klageberettiget, og vi kan derfor
ikke behandle klagen.
Der foreligger ikke en forvaltningsretlig afgørelse
Som nævnt ovenfor kan Vejdirektoratet alene tage stilling til afgørelser. Afgørelser er i den forstand
at forstå som retsakter (forvaltningsakter), dvs. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er
eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.
Fx vil en kommunes afgørelse om, at de vedligeholdelsesforpligtede grundejere skal istandsætte
en privat fællesvej eller en privat fællessti være en afgørelse efter privatvejsloven 5.
Er der derimod tale om en korrespondance mellem kommunen og en borger omkring fastlæggelse
af den nuværende status for et areal som enten offentlig vej eller privat areal, vil der ikke være tale
om en afgørelse, men derimod en ren konstatering fra kommunens side.
Vejdirektoratet afviser at tage stilling til din klage, også fordi kommunen ikke har truffet en afgørelse, men alene har konstateret arealernes retlige status af privat fællesvej og privat fællessti. En
sådan oplysning fra vejmyndigheden kan ikke i sig selv påklages.
Hvis kommunen på et senere tidspunkt træffer en endelig afgørelse for en eller flere af vejene eller
stierne, fx om istandsættelse, kan sagens parter klage over den.
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Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Hedensted Kommune.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling 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 databeskyttelsesforordningen6 og databeskyttelseslovens7 bestemmelser.
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