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Endelig afgørelse ang. klage over etablering af parkeringsforbud på privat fællesvej
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 19. december 2018. Du har på vegne af din klient K, Gvej 5 klaget over Odsherred Kommunes afgørelse af 23. november 2018 om forbudsskiltning på
den private fællesvej G-vej.
Vejdirektoratet fremsendte den 21. januar 2019 udkast til afgørelse i sagen. Vi har ikke modtaget
bemærkninger hertil, hvorfor denne afgørelse svarer til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet ophæver Odsherred Kommunes afgørelse. Sagen hjemvises til fornyet behandling.
Det bemærkes, at klager i brev af 17. december 2018 på sin klients vegne har klaget over Midt- og
Vestsjællands Politis samtykke til etablering af parkeringsforbuddet.
Vejdirektoratet kan ikke tage stilling til Politiets samtykke til etablering af parkeringsforbuddet. Vi
kan således ikke tage jeres klage vedr. politiets skøn under behandling. Såfremt i særskilt ønsker
at klage over Politiets samtykke, må vi henvise til Justitsministeriet for en prøvelse af spørgsmålet.
Det forhold, at en myndighed, her politiet, har meddelt en klagevejledning, medfører ikke i sig selv,
at der kan klages over samtykket. Dette afhænger af en konkret vurdering, som foretages af klagemyndigheden og i sidste ende af domstolene.
Vejdirektoratet kan derfor ikke tage stilling til klagen over Politiets samtykke.
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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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Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt privatvejsloven2, 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 behovet for
færdselsregulering. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelse
Odsherred Kommune har truffet afgørelse efter privatvejslovens § 57, stk. 1, om etablering af parkeringsforbud på den private fællesvej G-vej, ved opsætning af E 68 zonetavle. Kommunen har
vurderet, at der ikke er offentlige hensyn til hinder for det ansøgte.
Klagen til Vejdirektoratet
Det gøres i klagen gældende, at kommunen ved sin vurdering ikke har inddraget modsatrettede
hensyn, hvorfor der ikke er sket en konkret afvejning af de modsatrettede interesser ved godkendelsen af parkeringsforbuddet.
Sagens oplysninger
G-vej er en privat fællesvej beliggende i byzone. G-vej er beliggende på matr.nr. a, og er adgangsvej for G-vej matr.nr. a og c (nr. 3 og 5).
Ejerne af ejendommen G-vej 3 har anmodet Odsherred Kommune om etablering af et parkeringsforbud i starten af G-vej.
Parkeringsforbuddet betyder, at der ikke længere kan parkeres på den private fællesvej.
I forbindelse med kommunens behandling af sagen er der foretaget partshøring.
Hvilke regler gælder?
Reglerne om færdselsregulering på private fællesveje i byer og bymæssige områder findes i privatvejslovens § 57.
Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre
vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen, jf. færdselsloven4 §§ 92, 92 a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kommunen. Det fremgår af privatvejslovens § 57, stk. 1.
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Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018.
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Lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017 om færdselsloven, som senest ændret ved lov nr. 698 af 8. juni 2017
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En godkendelse eller en tilladelse efter § 57, stk. 1, er udtryk for, at almene, offentlige hensyn ikke
er til hinder for det ansøgte, og indebærer ikke rettigheder i forhold til vejens ejer og de vejberettigede. Dette fremgår af privatvejslovens § 56, stk. 1.
Begrundelse
En afgørelse, der meddeles skriftligt, skal være begrundet. Kun i tilfælde hvor parten fuldt ud får
medhold, er der ikke krav om, at afgørelsen skal begrundes. Dette fremgår af forvaltningslovens §
22.
En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter. I de
tilfælde, hvor afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn, skal begrundelsen indeholde en beskrivelse af de hovedhensyn, som er lagt til grund for afgørelsen. Det fremgår af forvaltningslovens §
24, stk. 1.
Derudover skal den indeholde en kort beskrivelse af de faktiske omstændigheder, som er tillagt
væsentlig betydning for afgørelsen. Det fremgår af forvaltningslovens § 24, stk. 2.
En skønsmæssig afgørelse skal være begrundet i de faktiske forhold, og baggrunden for skønnet
skal forklares.
Begrundelsen skal udgøre en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.
Begrundelsen skal derfor indeholde en stillingtagen til en parts relevante indsigelser.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Ved behandling af en ansøgning efter privatvejslovens § 57, stk. 1, skal kommunen tage stilling til,
om almene, offentligretlige hensyn – først og fremmest hensyn til den almene trafik og vejtekniske
hensyn – taler imod en tilladelse til at etablere en færdselsregulerende foranstaltning på en privat
fællesvej, eksempelvis i form af etablering af parkeringsforbud.
Hvis kommunen vurderer, at almene, offentligretlige hensyn ikke er til hinder for det ansøgte og
herefter agter at meddele tilladelse, skal kommunen indhente politiets samtykke.
Hensynet med privatvejslovens § 57, stk. 1, er således at sikre, at grundejerne ikke uden kommunens og politiets godkendelse afspærrer eller på anden måde regulerer trafikken på en privat fællesvej i byområde.
Privatretlige forhold, herunder uenighed mellem de vejberettigede, skal derimod ikke indgå i kommunens overvejelser og vurderinger af det ansøgte.
Vi har indledningsvis noteret os, at det er ejeren af G-vej 3, matr.nr. a, som har ansøgt Odsherred
Kommune om etablering af parkeringsforbund i starten af vejen.
Kommunen har i den forbindelse vurderet ansøgningen, ligesom den har været sendt i partshøring
hos din klient. Kommunen har noteret sig, at der med uenigheden om parkeringsforbuddet er tale
om naboretlige forhold, som vejmyndigheden ikke kan? lægge til grund for sin offentligretlige afgørelse.
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Kommunen har vurderet, at der ikke er offentligretlige hensyn til hinder for etableringen af parkeringsforbuddet.
Det fremgår dog ikke af kommunens afgørelse, hvilke hensyn kommunen har inddraget og lagt til
grund for sin vurdering. Kommunens afvejning af de pågældende hensyn fremgår heller ikke af afgørelsen.
Det er Vejdirektoratets vurdering, at kommunen ikke har begrundet deres afgørelse, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1, hvorfor Vejdirektoratet ophæver afgørelsen af 23. november 2018 og hjemviser
sagen til fornyet behandling.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.
Afgørelse er også sendt til Odsherred Kommune.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen 5 og databeskyttelseslovens6 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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