
Fra:
Carsten Christiansen [/O=DDKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=08B78FCF55DB4C45AAF3645A87142A12-CARSTEN
CHRISTIANS]

Til: 'ih5@vd.dk' [ih5@vd.dk]
Sendt dato: 29-05-2019 09:26
Modtaget Dato: 29-05-2019 09:26
Vedrørende: Konstatering af vejstatus - Hedensted kommune
Vedhæftninger: image001_45605.gif

Til Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratets juridiske afdeling
Vi er bekendt med, at Vejdirektoratet som udgangspunkt ikke tage stilling til en klage, der ikke er relateret til en afgørelse i forvaltningsretlig
forstand, men udelukkende drejer sig om kommunens konstatering af en vejs retlige status.
Hedensted kommune har fået en lang række klager over, at kommunen ifølge klagerne uretmæssigt skulle have nedklassificeret offentlige veje til
private fællesveje. Disse nedklassificeringer skulle alle være sket før kommunesammenlægningen i 2006.
Især én borger i kommunen har sat sig for at undersøge vejstatus for vejene i kommunen – især med fokus på veje i tidligere Juelsminde kommune.
Vedkommende har udfærdiget og distribueret klageskabeloner og har på adskillige platforme skabt opmærksomhed om kommunens påståede
”ulovlige nedklassificering”. Dette har medført en lang række klager fra grundejere i kommunen. Grundejere som klager over ”ulovlig
nedklassificering” og anmoder om aktindsigt. Alle klager er baseret på de udfærdigede skabeloner.
Hedensted kommune har tilkendegivet, at ville undersøge vejstatus for alle veje hvor vejstatus er blevet påklaget. Vi har informeret klagerne om, at
denne undersøgelsen løbende vil blive prioriteret i forhold til administrationens øvrige opgaver i relation til kommunens borgere, virksomheder og
andre myndigheder. Vi har ligeledes informeret klagerne om, at kommunens stillingtagen til en vejs status er en ”konstatering” og ikke en
”afgørelse”. Den kan derfor ikke påklages til Vejdirektoratet.
Flere forhold kan indgå i konstateringen af en vejs retmæssige status. Vejudskillelsen er et helt centralt udgangspunkt for mange af de klager
kommunen har modtaget vedrørende påståede ”ulovlige nedklassificeringer”. I Hedensted kommune findes der flere veje beliggende på vejlitra.
Veje som efter kommunens opfattelse er private fællesveje. En vejs udskillelse i matriklen med vejlitra er efter kommunens opfattelse ét af flere
indicier, der indgår i konstateringen af en vejs retlige status, men definerer ikke éntydigt vejens retlige status. Denne opfattelse deles ikke af
klagerne.
Hedensted kommune er påbegyndt undersøgelsen af vejstatus for de mange veje og har meddelt sin konstatering til en række grundejere i 3-4
boligområder.
Der er som nævnt allerede indkommet mange klager, anmodninger om aktindsigt, henvendelser til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, artikler
og læserbreve i lokale aviser.
Kommunen har et grundlæggende ønske om at have et korrekt administrationsgrundlag.
Det skønnes, at en konkret vurdering fra Vejdirektoratet ville kunne skabe større forståelse mellem kommune og klagere i den videre proces i
forhold til at konstatere korrekt vejstatus for kommunens veje.
Nærværende henvendelse skal i lyset af ovennævnte forstås som en forespørgsel.
Vil Vejdirektoratet vurdere, om Hedensted kommune har foretaget en korrekt afvejning af de forskellige forhold, der kan lægges til grund for
konstateringen af en vejs retlige status for 3-4 konkrete veje eller boligområder?
I så fald vil kommunen gøre rede for og fremsende relevante oplysninger om de forhold, der er lagt til grund for kommunens konstatering af
vejstatus vedrørende disse veje/boligområder.
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