
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

Adresseoplysninger udfyldes ved ekspedering. Se modtagerlisten nedenfor. 

   
      

 

 

 

 

 

Varsling om nedklassificering af offentlig sti til privat fællessti mellem Åkæret 

21 og 25 

Ringkøbing-Skjern Kommune fremsender hermed varsling af nedklassificering af stien 
mellem Åkæret 21 og 25.  Stien er vist på nedstående kort med blå markering. 

 

Beslutningen om nedklassificeringen af stien fra offentlig sti til privat fællessti er truffet ud fra 
en trafikal vurdering af cykeltrafikken i området understøttet af oplysninger indsamlet på 
borgermøder og beboermøder afholdt i området. 

Stien nedklassificeres i henhold til Vejlovens regler om nedklassificering af veje og stier jf. 
vejlovens  §15 og §§ 124-128. Samtidig med fremsendelse af dette varslingsbrev, 
offentliggøres varslingen på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside, og her vil I også 
kunne finde flere oplysninger omkring stiharmoniseringsprojektet, vejloven og de politiske 
beslutninger, der er truffet i sagen. 

Link til hjemmesiden: https://www.rksk.dk/harmonisering-af-stier 

Sagsbehandler 

Heidi Vang Grosmann 

E-post 

stier@rksk.dk  
Dato 

13. december 2017 

Sagsnummer  

17-040137 

https://www.rksk.dk/borger/vej-trafik-transport/harmonisering-af-stier
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I henhold til vejlovens regler vil stien tidligst blive overdraget til jer, 4 år efter denne varsling. 
Herved har I mulighed for at planlægge jeres fremtidige vedligehold af den. Samtidig vil 
perioden frem mod den endelige overdragelse blive anvendt til udarbejdelse af en 
tilstandsrapport for stien, så det sikres at den overdrages i god og forsvarlig stand. I vil blive 
oplyst nærmer omkring udarbejdelsen af tilstandsrapporten i løbet af de kommende 4 år, men 
I har allerede nu mulighed for at læse mere om, hvordan en tilstandsrapport ser ud på 
kommunens hjemmeside via ovenstående link. 

Stien og dens vedligeholdelse overdrages efter varslingsperioden til de grundejere, som 
grænser op til stien, og vil herefter skulle vedligeholdes i henhold til privatvejslovens regler. 

Såfremt der er spørgsmål til dette brev, kan I kontakte kommunen på mail : stier@rksk.dk 
eller pr. brev. Det er vigtigt, at I skriver til os, så vi har tid til at give jer de rigtige svar. Det vil 
vi ikke kunne gøre i telefonen. 

 

Klagevejledning : 
I har mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens endelige afgørelser truffet efter 
vejlovens bestemmelser til transport- og bygningsministeren (Vejdirektoratet), der kan tage 
stilling til, om kommunalbestyrelsens afgørelse er lovlig. Det fremgår af vejlovens § 132, stk. 
1. Der kan ikke klages over faktisk forvaltningsvirksomhed, dvs. beslutninger der ikke ændrer 
på dine rettigheder. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen med oplysning om klagefristen er meddelt den 
pågældende, og klagen skal være modtaget af Vejdirektoratet inden klagefristens udløb. Det 
fremgår af vejlovens § 132, stk. 2. 

I kan sende jeres klage via brev eller e-mail. Hvis I klager via e-mail, skal I skrive til vd@vd.dk 

I kan læse mere om klagemuligheder på www.vd.dk. 

Dette brev er sendt til: 

Åkæret 21, 6971 Spjald 

Åkæret 25, 6971 Spjald 

 
 

Venlig hilsen 

 

Anette Thesbjerg Lauridsen 

 
 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er 

nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse 

oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen 

til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 

mailto:stier@rksk.dk
mailto:vd@vd.dk
http://www.vd.dk/

