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Klage over afgørelse om adgang til N-vej 740
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 19. november 2018. Du har klaget over Slagelse Kommunes afgørelse af 1. november 2018 om adgang til din bolig – matr.nr. e og k.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da klagen omhandler forhold, som der ikke er truffet afgørelse om.
Vejdirektoratets kompetence
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven 2, 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, om der er behov for færdselsindskrænkninger eller til kommunens afvejning af forskellige lovlige hensyn. Vi kan
heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelse
Slagelse Kommunes afgørelse af 1. november 2018 vedrører tilladelse til at udvide den eksisterende adgang fra N-vej til din ejendom.
1

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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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.

3

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018
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Afgørelsen er truffet på baggrund af en dialog mellem dig om kommunen vedr. problematikker med
indkørslen fra N-vej, samt spørgsmålet om nedlæggelse af den private fællesvej, som du har adgang til ved ejendommens vestlige side.
Kommunens afgørelse indeholder ikke en hjemmelshenvisning til grundlaget for kommunens afgørelse. Kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen er vejlovens § 49, stk. 1.
Klagen til Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har været i dialog med dig og er herved kommet frem til, at du ønsker at klage over,
at den private fællesvej, der løber over Ø-vej 44, matr.nr. h, nedlægges, således at du udelukkende
kan bruge din adgang fra N-vej. Du har forklaret, at adgangen er af vigtighed for dig, idet du ønsker
at leje en del af din ejendom ud, hvorfor lejer skal bruge adgangen over den private fællesvej.
Sagens oplysninger
N-vej er en kommunevej, der administreres af Slagelse Kommune, jf. vejlovens § 3, stk. 1, nr. 2 jf.
§ 7. Kommunens hjemmel til at træffe afgørelser om adgangsforhold er således vejlovens kapitel 6.
Ejeren af Ø-vej 44, har ansøgt kommunen om nedlæggelse af vejen over Ø-vej 44 og lægger vægt
på, at der ikke findes private aftaler om brug af vejen.
Slagelse Kommune har forhørt sig hos dig vedr. muligheden for at nedlægge vejen, men der er
ikke truffet afgørelse om nedlæggelse.
Hvilke regler gælder?
Adgange
Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje og stier må ikke etableres uden
vejmyndighedens4 tilladelse. Det fremgår af vejlovens § 49, stk. 1.
Hvis vejmyndigheden skønner det påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan den
som betingelse for tilladelse efter stk. 1 stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen
efter § 49, stk. 4.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Slagelse Kommunes afgørelse er en tilladelse til at udvide din eksisterende adgang til N-vej. Dette
forhold påklages ikke.
Da der ikke er truffet afgørelse om nedlæggelse af vejen over Ø-vej 44, kan Vejdirektoratet ikke
tage stilling til dette spørgsmål.
Klagen afvises således, da den omhandler forhold, som der ikke er truffet afgørelse om.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
4

Jf. § 3, stk. 1, nr. 1.
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Afgørelsen er også sendt til Slagelse 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 databeskyttelsesforordningen5 og databeskyttelsesloven6 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
6

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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