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Afvisning af klage over afgørelse vedr. anmodning om nedlæggelse af vej over matr.nr. h,
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 14. februar 2019. Du har klaget over Gribskov Kommunes
afgørelse af 22. januar 2019 vedr. anmodning om nedlæggelse af vejareal over ejendommen H-vej
70, matr.nr. h.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016
om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser 1.
Vejdirektoratet afviser klagen, da du ikke er klageberettiget.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har indgivet to klager. Dels som forpagter af ejendommene matr.nr. d og f, dels som formand for
L-laget.
Sagens oplysninger
Det fremgår af kommunens afgørelse, at kommunen har afvist at nedlægge vejen på det foreliggende
grundlag, idet den vurderer, at der er privatretlige forhold om vejret til vejen, som først skal afklares.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet behandler klager i henhold til privatvejsloven2 eller regler udstedt i henhold til loven.
Klageadgangen forudsætter dog, at klagen kommer fra en person, der er klageberettiget.
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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 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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Privatvejsloven 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.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Det er Vejdirektoratets vurdering, at du hverken som forpagter af matr.nr. d og f eller som formand
for L-laget er klageberettiget part i sagen.
Vi har herved lagt vægt på, at du ikke ejer ejendommen matr.nr. d, som vejudlægget over matr.nr. h
fører til. Det er efter Vejdirektoratets vurdering ejeren af matr.nr. d, der (eventuelt) er part i sagen
angående nedlæggelsen, idet en vejret knytter sig til ejerens ejendom. Som forpagter af ejendommen matr.nr. d, er det ikke dig, der har vejretten – du afleder din ret fra ejeren af matr.nr. d.
En vejret er den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej
til at benytte vejen som færdselsareal for ejendommen og den, der har en vejret, er vejberettiget. Det
fremgår af privatvejslovens § 10, nr. 5 og 6.
Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af pkt. 9 i Vedtægt for L-laget, at landvindingslaget ejer den
private fællesvej Ø-vej, matr.nr. aa. Selvom Ø-vej grænser til det sydlige skel af ejendommene
matr.nr. a og l og disse to ejendomme mere nordligt grænser til vejudlægget på matr.nr. h og d, giver
disse matrikulære forhold ikke i sig selv de to ejendomme vejret til Ø-vej. Vejret vil heller ikke etableres alene af den grund, at vejen på matr.nr. h og d tillades nedlagt. Det fremgår således af privatvejslovens §§ 11 og 26, stk. 1, at tildeling af vejrettigheder foretages af ejerne af de ejendomme,
som vejarealet ligger på.
Det er således Vejdirektoratets vurdering, at de nævnte matrikulære forhold for Ø-vej ikke giver Llaget den fornødne væsentlige og individuelle interesse i sagen om nedlæggelse af vejen på matr.nr.
h.
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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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Det forhold, at kommunen i et brev til L-laget har meddelt klagevejledning, medfører ikke i sig selv,
at modtageren af brevet bliver klageberettiget part i sagen. Dette afhænger af en konkret vurdering,
som foretages af klagemyndigheden og i sidste ende af domstolene på baggrund af samtlige sagens
relevante oplysninger.
Selvom Vejdirektoratet anerkender, at du som bruger af vejen er mere berørt af afgørelsen end offentligheden i almindelighed, har vi ikke grundlag for at antage, at du er så intensivt og anderledes
berørt af afgørelsen, at du er berettiget til at klage over afgørelsen.
Det er på denne baggrund Vejdirektoratets vurdering, at du hverken som forpagter af matr.nr. d eller
som formand for L-laget er klageberettiget, og vi kan derfor ikke behandle klagen.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Græsted 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. privatvejslovens § 88a.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen4 og databeskyttelseslovens5 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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