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Endelig afgørelse
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 23. oktober 2018. Du har klaget over Middelfart Kommunes brev af 29. september 2018, hvori påbud af 5. september 2018 trækkes tilbage og kommunens
afgørelse af 23. juli fastholdes.
Vejdirektoratet fremsendte den 19. december 2018 udkast til afgørelse i sagen. Du rettede den 8.
januar 2019 henvendelse til Vejdirektoratet og gjorde opmærksom på, at kommunen i deres brev af
29. september 2018 træffer en ny afgørelse, som ikke er samme afgørelse som kunne i selvsamme brev fastholder.
Vejdirektoratet gennemgik på baggrund af dine bemærkninger sagen igen, og fremsendte derfor
nyt udkast i sagen den 9. januar 2019. Vi har modtaget dine bemærkninger til udkastet den 9., 16.
og 21. januar 2019. Dine bemærkninger giver ikke anledning til at ændre vores vurdering, hvorfor
denne afgørelse svarer til fremsendte udkast af 9. januar 2019.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse, men derimod har
udøvet faktisk forvaltningsvirksomhed.
Klagen til Vejdirektoratet
Det gøres i klagen til Vejdirektoratet gældende, at Middelfart Kommune reelt træffer en ny afgørelse i sit brev af 29. september 2018. Nederst i brevet oplyses det, at kommunens entreprenørafdeling sætter kantstenen om inden for den næste måned. Kommunen vælger at sænke kantstenen
ud for med 2-3 cm. Dette stemmer imidlertid ikke overens med kommunens afgørelse af 23. juli
2018, hvor der meddeles afslag på sænkning af kantstenen.
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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 og bekendtgørelse nr. 1207 af 5. oktober 2018.
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Sagens oplysninger
Der ansøges den 20. juli 2018 om sænkning af kantstenene ud for ejendommen E-vej 33. Middelfart Kommunen meddeler afslag herpå den 23. juli 2018, og varsler i brev af samme dato påbud
om reetablering af kantstenene. Kommunen har i forbindelse med varsling af påbuddet foretaget
besigtigelse af kantstenen og konstateret, at disse er sænket.
Påbud på reetablering meddeles dig den 6. august 2018 med frist den 17. september 2018.
Den 5. september 2018 trækker Middelfart Kommune påbuddet af 6. august 2018 tilbage og fastholder afslaget af 23. juli 2018, hvorefter kommunen vil reetablere kantstenene i oprindelig højde.
Du retter den 6. september 2018 henvendelse til kommunen og gør indsigelse mod fastholdelsen
af afslaget. Kommunen oplyser hertil den 29. september 2018, at de anser sagen for afsluttet og at
der ikke kan klages over fastholdelsen af afslaget. Dog oplyser kommunen afslutningsvis, at kommunen har valgt at sænke kantstenen ud for E-vej 33 med 2-3 cm.
Hvilke regler gælder?
For at vi kan behandle din klage, er det en forudsætning, at der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse truffet efter vejlovens2 bestemmelser. Det vil sige en beslutning, hvor kommunen ensidigt
og med bindende virkning for en bestemt person eller en afgrænset kreds af personer fastsætter,
hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.
Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder beslutninger i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.
Faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter udførelsen af de praktiske opgaver, kommunen skal varetage. Eksempler herpå er pasning og vedligeholdelse af kommunens veje med udstyr, herunder
træer, skilte, grøfter, kantsten, lysmaster mv. For gennemførelse af disse opgaver, træffer kommunen en række beslutninger, eksempelvis om og hvor der skal etableres nye kantsten eller foretages
arbejder på eksisterende kantsten. Disse beslutninger er ikke afgørelser jf. ovenfor.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det er Middelfart Kommune der bestemmer, om og hvordan en kommunevej som E-vej skal indrettes. Den fastsætter dermed også, om der skal etableres kantsten, og hvor og om eksisterende
kantsten skal sænkes eller hæves.
Middelfart Kommunes afslag på at sænke kantstenene ud for din ejendom er derfor faktisk forvaltningsvirksomhed og dermed ikke en afgørelse. Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
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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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Afgørelsen er også sendt til Middelfart 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 databeskyttelsesforordningen3 og databeskyttelseslovens4 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
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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