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Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. juli 2012, hvor du på vegne af din klient klager over
kommunens afslag af 11. juni 2012 vedrørende opstilling af cykelstativer på kommunevejen N vej ud
for nr. 54.
Vores afgørelse
Vi mener, at kommunens afgørelse er lovlig.
En uddybning af vores afgørelse følger nedenfor.
Hvad kan vi tage stilling til
1
Vi kan tage stilling til, om en afgørelse, som kommunen har truffet efter vejloven er lovlig (retlige
spørgsmål). Men vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn (vurderinger) inden for lovens rammer.
Det følger af lovens § 4, stk. 1.
2

Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen har fulgt vejlovens, forvaltningslovens og almindelige
uskrevne forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke afgøre, om kommunens afgørelse er rimelig eller
hensigtsmæssig.
Vejlovens bestemmelser
Det kræver kommunens tilladelse at placere cykelstativer på en kommunevej. Det følger af vejlovens
§ 102, stk. 1.

Vores vurdering
Det er kommunen, der vurderer, om den kan give tilladelse efter vejlovens § 102.
Ved denne vurdering skal kommunen først og fremmest tage hensyn til arealets primære funktion som
færdselsareal. Kommunen skal dog træffe afgørelsen ud fra en samlet vurdering af samtlige
anerkendte funktioner; og kommunens forpligtelser som ejer af vejarealet, fx over for naboerne, eller til
vejens funktion som parkeringsareal, kan indgå i vurderingen.
Kommunen har i sit afslag af 11. juni 2012 bl.a. skrevet, at det er kommunens vurdering, at beboerne i
ejendommen N vej 54 har mulighed for at finde en plads til midlertidig parkering af deres cykler, i et af
de mange offentlige stativer i gaden. Kommunen har i e-mail af 19. juni 2012 endvidere skrevet, at
der skal være plads til butikslivet i gaden, der skal kunne læsse varer af og til, at handlende kan
parkere både cykler og biler i et vist omfang, og der kan være ønsker til udeservering.
Vi kan som nævnt ovenfor, ikke tage stilling til dette skøn.
Vi mener dog, at kommunens afgørelse er begrundet i lovlige hensyn, og at kommunens skøn ligger
inden for lovens rammer.
Vi mener herefter, at kommunens afgørelse er lovlig.
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Frist for anlæg af sag ved domstolene
Hvis du ønsker, at en domstol skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i
klagesagen, skal du anlægge sag ved domstolene inden 6 måneder efter, at du har modtaget denne
afgørelse. Det følger af vejlovens § 4, stk. 6, 2. punktum.

