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Endelig afgørelse, afvisning af klage grundet for sen indkommen klage
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 22. oktober 2018. Du har klaget over Odense Kommunes
afgørelse af 19. september 2018 om afslag på ønske om bevarelse af overkørsel til S-vej nr. 40.
Vejdirektoratet fremsendt den 23. oktober 2018 udkast til afgørelse i sagen. Vi har ikke modtaget
bemærkninger hertil, hvorfor denne afgørelse svarer til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejloven.
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 jf. vejlovens § 132, stk. 3.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Klagen er modtaget i Vejdirektoratet den 22. oktober 2018 pr. e-mail kl. 11:04.
Klagefristen på 4 uger udløb den 17. oktober 2018.
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristens udløb.
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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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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 databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven2 bestemmelser.
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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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