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Klage over Assens Kommunes afgørelse om ændring af adgangsbestemmelse for ejendommen på matrikel nr. a, i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 28. februar 2019. Du har klaget over Assens Kommunes
afgørelse af 28. juni 2018 om adgangsbegrænsning i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen på matrikel nr. a.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da du ikke er klageberettiget.
Hvilke regler gælder?
Adgangsbestemmelser er varige begrænsninger med hensyn til bl.a. anlæg af nye adgange og ændret benyttelse af bestående adgange. Det følger af vejlovens 2 § 51.
Formålet med adgangsbestemmelser for offentlige veje er at sikre færdslen på vejene. Antallet af
færdselsulykker på en vejstrækning med gennemgående trafik har direkte sammenhæng med antallet af og benyttelsen af adgange, overgange og vejtilslutninger på vejstrækningen.
Ved pålæg af adgangsbestemmelser på en strækning registreres de enkelte ejendommes adganges
og ejendommenes benyttelse. Adgangene må efterfølgende ikke anvendes på anden måde.
Kommunen kan meddele dispensation fra adgangsbestemmelserne, når vægtige grunde taler derfor,
og vejmyndigheden vurderer, at det er foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for adgangsbestemmelserne. Det fremgår af vejlovens § 54.
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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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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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Vejdirektoratets kompetence
Vejdirektoratet kan behandle klager over en kommunalbestyrelses endelige afgørelser efter vejloven, jf. § 132, stk. 1.
For at vi kan behandle en klage over en afgørelse, skal klagen komme fra en person, der er klageberettiget.
Vejloven 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.
Dine partshøringsbemærkninger
Du har ved brev af 6. marts 2019 uddybet baggrunden for din klage.
Du skriver blandt andet, at der jf. deklarationen om adgangsbegrænsning fremgår, at der skal udfærdiges en trafikvurdering. Du skriver derudover om vejretten til den private fællesvej, R-vej.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Assens Kommunes afgørelse er meddelt til grundejeren på S-vej 106 og vedrører dennes adgangsforhold.

Nedenfor er indsat et oversigtsbillede af ejendommene:
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Selvom Vejdirektoratet anerkender, at du som nabo til S-vej 106 kan være mere berørt af færdslen
på den offentlige vej ud for S-vej 106 end andre trafikanter i almindelighed, har vi ikke grundlag for
at antage, at du er så intensivt og anderledes berørt af kommunens afgørelse om ændrede adgangsforhold på S-vej 106, at du er berettiget til at klage over afgørelsen.
Det er på denne baggrund Vejdirektoratets vurdering, at du ikke er klageberettiget, og vi kan derfor
ikke behandle klagen.
Vejdirektoratet kan ikke forholde sig til spørgsmål vedr. miljøgodkendelsen og uagtet at ændringer i
adgangsforhold sker på baggrund af denne godkendelse, er afgørelser om adgangsforhold alene
afgørelser efter vejloven.
Vejdirektoratet bemærker derudover, at klagen er modtaget i Vejdirektoratet den 28. februar 2019
over e-mail, og at klagefristen på 4 uger udløb den 26. juli 2018. Da vi ikke finder, at du er part i sagen, er klagefristen dog ikke relevant ift. sagens afvisning.
Vejdirektoratets bemærkninger til dine bemærkninger til udkastet
Indledningsvist bemærkes, at der kan dispenseres fra en gældende adgangsbestemmelse. Vejdirektoratet ville, i forbindelse med en klage fra en klageberettiget over en sådan ny afgørelse, kunne
tage stilling til afgørelsens lovlighed.
Kommunens afgørelse omhandler den offentlige kommunevej, S-vej, og kommunens afgørelse er
truffet med hjemmel i vejloven. Uagtet hvilken betydning det har for den private fællesvej, R-vej, at
kommunen udsteder tilladelse til udvidet benyttelse af kommunevejen, finder Vejdirektoratet ikke,
at du kan være part i sagen.
Det er således fortsat Vejdirektoratets vurdering, at du ikke er part i sagen.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Assens 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.
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Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen4 og databeskyttelsesloven5 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
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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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