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AFVISNING - BESLUTNING OM IKKE AT OPSÆTTE TRAFIKSPEJL VED V-VEJ 66
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 27. april 2012 over V Kommunes afslag af 27. april 2012 på
etablering af trafikspejl på den offentlige vej, V-vej.
Vi har fra kommunen modtaget kopi af kommunens tidligere afslag af 28. september 2010 på at
opsætte trafikspejl samme sted.
Det fremgår af kommunens brev af 28. september 2010, at såvel kommunen som politiet da
vurderede, at et trafikspejl ikke er at foretrække ved V-vej 66, fordi det kan give en falsk tryghed ved
udkørsel fra ejendommen. Et trafikspejl giver et begrænset udsyn til trafikken og omgivelserne og gør
det vanskeligt at bedømme afstand og hastighed for de køretøjer, der ses i spejlet. I øvrigt anses et
trafikspejl for at være en nødløsning.
Kommunen har drøftet din nye henvendelse med politiet, men vurderer fortsat, at et trafikspejl det
pågældende sted ikke er hensigtsmæssigt. Kommunen har i forbindelse med den nye beslutning af
27. april 2012 om at fastholde afslaget af 28. september 2010 tillige vurderet, at et trafikspejl kun er en
hjælp til at afgøre, om der er fri bane. Kommunen har også oplyst, at der er eksempler på, at
trafikspejle har ført til trafikuheld.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, idet V Kommunes afslag ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig
forstand.
Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til
Vi kan afgøre, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse efter vejloven1, jf. lovens § 4, stk. 1.
Vi har derimod ikke mulighed for at tage stilling til kommunens beslutninger om driften af dens egne
veje (faktisk forvaltningsvirksomhed), fordi disse beslutninger ikke er afgørelser i forvaltningsretlig
forstand.
Hvad er en afgørelse
En forvaltningsretlig afgørelse er en beslutning, hvor en myndighed i forhold til en bestemt adressat
eller en afgrænset kreds af adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det
konkrete tilfælde.
Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder sagsbehandlingen i forbindelse med faktisk
forvaltningsvirksomhed.
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Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.
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Faktisk forvaltning
Faktisk forvaltning kan bedst beskrives som udførelse af de praktiske opgaver, kommunen skal
varetage. Eksempler på en kommunes faktiske forvaltning er pasning og vedligeholdelse af
kommunens veje, herunder at sørge for en fornuftig og forsvarlig afvikling af trafikken på disse veje.
For at gennemføre disse opgaver, må der nødvendigvis træffes en række beslutninger, fx om og hvor
der i bekræftende fald skal opsættes nyt vejudstyr, herunder trafikspejle.
Disse beslutninger er ikke afgørelser, jf. ovenfor.
Vejlovens og færdselslovens2 bestemmelser
Kommunen bestemmer, om den skal udføre arbejder, og hvilke arbejder den skal udføre på sine veje,
jf. vejlovens § 10, stk. 2.
Afgørelse om udførelse af vejanlæg (bl.a. trafikspejle), der kan have væsentlig betydning for
færdslens sikkerhed og afvikling, træffes af kommunen med samtykke fra politiet, jf. færdselslovens §
100, stk. 1.
Kommunen må ikke anvende trafikspejle, hvis kommunen kan skabe tilstrækkelig oversigt på anden
måde3.
Vores vurdering
Det er kommunen, der bestemmer, om der konkret skal udføres arbejder på kommunens egne veje, jf.
vejlovens § 10.
Og det er samtidig kommunen, der bestemmer, om der skal opsættes trafikspejle på en kommunevej
(med samtykke fra politiet).
V Kommunes afslag på opsætning af et trafikspejl er en beslutning, kommunen har truffet som led i sin
administration af den offentlige vej, V-vej.
Vores afgørelse
Kommunens afslag af 28. september 2010, fastholdt ved beslutning af 27. april 2012 på opsætning af
et trafikspejl på V-vej er faktisk forvaltningsvirksomhed og dermed ikke en afgørelse.
Vi kan derfor ikke tage stilling til beslutningen og må afvise din klage.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
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Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011.
Jf. § 1 i Trafikministeriets cirkulære nr. 165 af 30. september 1998 om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse
(udstedt med hjemmel i bl.a. vejlovens § 6).
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