Afgørelse
Med henvisning til ovenstående, møde på stedet den 27. januar 2017 og efterfølgende fremsendte
påtænkte afgørelse og den heri høringsfrist, fremsendes vejmyndighedens afgørelse truffet i
henhold til lov om private fællesveje LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Afsnit II (landzone) kap. 6 §§ 1317.
Indledning
Vejberettigede ejer af ejendommen, Ravnsborgvej 35, 4943 Torrig L. Matr. nr. 16 k, Ravnsby By,
Birket, havde anmodet om besigtigelse af forholdene omkring adgangen til hans ejendom, her
kunne det konstateres, at der mellem ejendommen Ravnsborgvej 35, 4943 Torrig L. og den private
fællesvej, som forløber langs det nordvestlige skel mod sydvest på ejendommen Matr. nr 16h,
Ravnsby By, Birket og som tjener som adgang til ejendommen Ravnsborgvej 35, var opsat
dyrehegn og således hindrede fri adgang til ejendommen.

Vejen er beliggende langs det nordlige skel til Matr. nr. 16k, Ravnsby By, Birket, og er et befæstet
areal, som er taget i brug og ifølge tidligere ejere af ejendommen er vej og som har tjent som
adgang til ejendommen Ravnsborgvej 35 samt ejendomme i moseområdet.
I henhold til lov om private fællesveje og matrikel kort er der tale om et vejudlæg, som er anlagt og
har været taget i brug. Lov om private fællesveje tager ikke udgangspunkt i om vejen er anlagt og
taget i brug, hvor udlæg er på matrikelkortet, men den fysiske placering i ”marken”.
Dyrehegnet er opsat i forbindelse med en nyligt etableret husdyrfold etableret med henblik på
afgræsning.
Efterfølgende blev indledt en høringssag med ejer af ejendommen Matr. nr. 16k, Ravnsby By,
Birket, i henhold til forvaltningsloven.
Efter denne blev der fremsendt en ”påtænkt afgørelse” med indsigelsesfrist. I denne forbindelse
fremkom indsigelser/ændringer til afgørelsen fra begge parter.
Indsigelser og vejmyndighedens svar i denne forbindelse er vedhæftet denne afgørelse, og ridses
op herunder.

Bilag 1 Mail af 13. februar, Høringssvar fra Vejejer
Bilag 2 Mail af 22. marts fra advokat repræsenterende Vejejer
Bilag 3 Brev af 24. marts, vejmyndighedens svar på mail af 22. Marts
Bilag 4 Mail af 22. marts fra ejer af ejendommen Ravnsborgvej 35
Bilag 5 Mail af 24. marts, vejmyndighedens bekræftelse på modtaget indsigelse (bilag 3)
Bilag 6 Mail af 29. marts fra advokat repræsenterende Vejejer
Bilag 7 brev af 12. april vejmyndighedens svar på mail af 29. marts
Bilag ikke fremlagt ved offentliggørelse
Grundlag for afgørelse
Vejmyndigheden har i sin afgørelse taget udgangspunkt i forhold som de var på tidspunkt for
besigtigelse, den. 27. januar og den efterfølgende skriftlige procedure.
I henhold til Lov om private fællesveje §15, kan vejmyndigheden tage stilling til om en privat
fællesvej er i god og forsvarlig stand.
I kraft af, at vejen er afspærret med dyreindhegning, er det vejmyndighedens vurdering, at vejen
ikke er i god og forsvarlig stand, da adgang til ejendommen Ravnsborgvej 35, er hindret.
I høringssvar fra vejejer og ejer af ejendommen matr. nr. 16h Ravnsby By, Birket, betvivler denne
ikke at ejendommen Ravnsborgvej 35, er vejberettiget samt at vejen tjener som adgang til
ejendommen samt at der er en privat fællesvej.
Som grundlag for denne konklusion, er der i høringsvar fra vejejer, gjort opmærksom på, at der
netop af hensyn til adgangen til ejendommen Ravnsborgvej 35, er indsat led i dyrehegnet, således
at adgang til ejendom ikke er hindret, da adgangen kan foretages ved at åbne led i dyrehegnet.
I indsigelsesfasen har der været korrespondance mellem Vejmyndigheden og advokat
repræsenterende vejejer, som der af vejmyndigheden er foretaget behandling af og fremsendt svar
herpå. Indsigelser, som ikke anses for relevante i forbindelse med sagen om hvorvidt vejen, er i
god og forsvarlig stand, når adgang til ejendommen Ravnsborgvej 35 er hindret.
Der har ligeledes været indsigelse fra ejer af ejendommen Ravnsborgvej 35, som beskriver hvilke
tiltag der skal foretages omkring det opsatte dyrehegn, og at vejen skal kunne fungere som
vendeplads, hvilket der gøres opmærksom på, at hvis den skal kunne dette, så skal de opsatte
hegnspæle fjernes, således at det kan lade sig gøre at komme rundt med henholdsvis lastbil som
person bil. Endvidere at der skal være uhindret adgang til ejendommen Ravnsborgvej 35.
Som tidligere beskrevet bliver der taget udgangspunkt i forholdene inden opsætning af dyrehegnet
og i det ibrugtagne udlæg af vejen.
Afgørelse
Vejmyndigheden træffer, i henhold til lov om private fællesvej §§15 og 16 beslutning i sagen om
vejadgang til ejendommen Ravnsborgvej 35, 4943 Torrig L.

Da der I henhold til høringssvar fra vejejer, samt ejer af ejendom hvorpå dyrehegnet er opsat, er
der ikke tale om nedlæggelse af den private fællesvej, ligesom han erkender vejudlægget som det
henligger og er taget i brug, samt at ejer af ejendommen Ravnsborgvej 35, er at betragte som
vejberettiget.
Vejmyndigheden vurderer at vejen ikke er god og forsvarlig stand, når adgang til ejendommen
Ravnsborgvej 35, er hindret når led i dyrehegn er lukket, og når der befinder sig dyr på stedet hvor
udlægget forefindes, samt at udlægget ikke kan anvendes som vende mulighed og træffer således
afgørelse





At Vejudlægget skal henligge uden for det etablerede dyrehegn
At adgang til ejendommen skal kunne foregå uhindret, uden at denne skal foregå via
led i dyrehegn.
At vejudlægget skal kunne fungere som vendemulighed i den udstrækning udlægget
er taget i brug.
At ejer af ejendommen Matr. nr. 16h Ravnsby By, Birket og Vejejer, inden den 1/7 –
2017 foretager ændring af det opsatte dyrehegn i henhold til ovenstående.

Klagevejledning:
I henhold til vejloven §87 stk. 2, kan denne afgørelse påklages til transportministeriet, for så
vidt angår retlige spørgsmål. Klage fremsendes til:

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K.
Eller e-mail: vd@vd.dk

Klage fristen er 4 uger, regnet fra den dag afgørelsen er meddelt.
§ 87. Kommunalbestyrelsens afgørelser om ekspropriation efter § 29 og § 72, stk. 3, kan påklages til
transportministeren.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens øvrige afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt
angår retlige spørgsmål.
Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet efter
denne lov, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.
Stk. 4. Klagefristen er 4 uger, der regnes fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen regnes dog fra
offentliggørelsen, hvor en beslutning efter loven skal bekendtgøres offentligt.
Stk. 5. Klagemyndigheden kan efter høring af kommunen se bort fra overskridelse af klagefristen, hvis der er
særlige grunde til det.
Stk. 6. Afgørelser, som kan påklages, og som ikke fuldt ud giver den pågældende medhold, skal indeholde
oplysning om klagemyndighed og klagefrist, jf. stk. 1-3.
Stk. 7. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog
tillægge klagen opsættende virkning.

