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Afvisning af klage over politiets afslag på samtykke til gennemkørselsforbud for motorkøretøjer på E-vej
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 11. november 2018. Du har på vegne af L Beboerforening
klaget over politiets afslag på samtykke efter færdselslovens 1 § 92, stk. 1, til at etablere det af beboerforeningen ansøgte gennemkørselsforbud for motorkøretøjer på E-vej fra N til V-vej.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser2.
Vejdirektoratet afviser klagen, da beboerforeningen ikke er klageberettiget.
Klagen til Vejdirektoratet
Beboerforeningen har haft en dialog med Kolding Kommune om problemer med gennemkørende
trafik ved landsbyen L. Efter at have foretaget trafikmålinger, har kommunen anbefalet at følge beboernes anbefaling om at ændre det eksisterende gennemkørselsforbud til at omfatte al motorkørsel.
Dette har politiet dog nægtet at meddele samtykke til, og du klager over politiets afgørelse, fordi
beboerforeningen ikke er enig i politiets argumenter og begrundelser.
Sagens oplysninger
Det fremgår af sagen, at E-vej er offentlig vej med Kolding Kommune som vejmyndighed.
L Beboerforening har henvendt sig til kommunen med et ønske om, at det eksisterende forbud mod
gennemkørsel for tunge køretøjer blev ændret til at gælde alle motorkøretøjer. Kommunen henvendte sig til politiet for at høre deres holdning til ønsket, og politiet tilkendegav, at de ikke ville
meddele samtykke.
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Hvilke regler gælder?
Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe bestemmelser, som indvirker
på vejens udnyttelse eller indretning. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om forbud mod visse færdselsarter. Det fremgår af færdselslovens § 92, stk. 1.
Vejdirektoratet behandler klager i henhold til færdselslovens § 92 c, stk. 2, over afgørelser truffet i
medfør af færdselslovens § 92, stk. 1.
Klageadgangen forudsætter dog, at klagen kommer fra en person, der er klageberettiget.
Færdselsloven og forvaltningsloven3 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.
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.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Selvom beboerforeningen har anmodet kommunen og politiet om at etablere et gennemkørselsforbud, kan dette ikke anses for en egentlig ansøgning i normal forstand. Der er således ikke i færdselslovens § 92 hjemmel til, at borgerne kan ansøge om (tilladelse til) færdselsregulering på offentlig
vej. Men borgerne kan gøre vejmyndigheden og politiet opmærksom på de faktiske forhold og foreslå
myndighederne en løsning. Dette gør dog ikke i sig selv de borgere, der har stillet forslaget til ansøger
eller part i sagen.
Det forhold, at en myndighed i et brev har meddelt modtageren klagevejledning, medfører ikke i sig
selv, at modtageren af brevet bliver klageberettiget part i sagen. Dette afhænger af en konkret vurdering, som foretages af klagemyndigheden og i sidste ende af domstolene på baggrund af samtlige
sagens relevante oplysninger.
Selvom Vejdirektoratet anerkender, at beboerforeningen som repræsentant for beboerne og de daglige brugere i området er mere berørt af politiets beslutning end trafikanterne i almindelighed, har vi
ikke grundlag for at antage, at medlemmerne af beboerforeningen er så intensivt og anderledes
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berørt af beslutningen om ikke at etablere et gennemkørselsforbud for al motoriseret færdsel, at
foreningen på vegne af beboerne er berettiget til at klage over afgørelsen. Vi har herved lagt vægt
på, at beslutningen for den enkelte borger i L alene betyder, at gennemkørsel med visse motoriserede køretøjer fortsat kan ske og ikke vil have betydning for den enkelte ejendoms adgang til vej.
Det er på denne baggrund Vejdirektoratets vurdering, at beboerforeningen ikke er klageberettiget,
og vi kan derfor ikke behandle klagen.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Kolding Kommune.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Såfremt du ønsker lovligheden af vores afgørelse prøvet, kan sagen indbringes for domstolene.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningens4 og databeskyttelseslovens 5 bestemmelser.
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