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Din henvendelse om Sorø Kommune 

 
Du har den 3. april 2019 rettet henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende 

Sorø Kommune.  

 

Det fremgår af din henvendelse, at Natur- og Miljøklagenævnet den 16. 

juni 2015 har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 26 a om 

at ophæve Sorø Kommunes tilladelse af 15. april 2014 til at nedlægge 

markvejen over ejendommen matr.nr. 24a Alsted By, Alsted, der 

forbinder Hejreskovvej og Alstedvej. Nævnet bemærkede ved afgørelsen, 

at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en 

alternativ adgangsmulighed som grundlag for en ny ansøgning om at 

nedlægge markvejen.  

 

Det fremgår videre af din henvendelse, at Sorø Kommunes udvalg for 

Teknik og Miljø den 11. april 2018 besluttede at godkende nedlæggelse 

af markvejen med vilkår om, at der etableres en alternativ løsning via 

dialog med lodsejeren, og at løsningen skal godkendes af udvalget 

efterfølgende. Du har dertil oplyst, at der intet er sket siden. 

 

Tilsynet med kommunerne varetages af Ankestyrelsen, jf. 

kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1. 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 

 

Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller 

tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Det står i § 

48, stk. 3, i kommunestyrelsesloven.  

 

Det er for at sikre et så enstrenget klage- og tilsynssystem som muligt. 

Hvis en sag vedrører forhold, som kan indbringes for en særlig 
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klageinstans – f.eks. Miljø- og Fødevareklagenævnet – viger 

Ankestyrelsens tilsyn derfor.  

 

Hvis rekursinstansen har truffet afgørelse i en sag, vil Ankestyrelsen 

fortsat være udelukket fra at behandle sagen. Det skyldes, at 

Ankestyrelsens tilsyn er rettet mod afgørelser truffet af kommuner og 

ikke af rekursinstanser. 

 

Hvis en bindende afgørelse truffet af en særlig klageinstans – f.eks. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) – 

ikke efterleves af en kommune, vil Ankestyrelsen kunne anmodes om 

bistand til at gennemtvinge afgørelsen overfor kommunen.  

 

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 

en tilsynssag. Det følger af kommunestyrelseslovens § 48 a. Det indgår i 

Ankestyrelsens overvejelser, om der er grundlag for at antage, at 

kommunen ikke vil efterleve afgørelsen.  

 

Ankestyrelsen har gennemgået din henvendelse af 3. april 2019 og de 

medsendte bilag. 

 

Ankestyrelsen har ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag på 

baggrund af din henvendelse.  

 

Ankestyrelsen har videresendt din henvendelse til Sorø Kommune med 

henblik på, at kommunen inden for 4 uger besvarer din henvendelse om 

kommunens efterlevelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 16. 

juni 2015.  

 

Ankestyrelsen har samtidig anmodet Sorø Kommune om at orientere 

Ankestyrelsen om kommunens svar til dig. 

 

Ankestyrelsen foretager sig således ikke mere i anledning af din 

henvendelse af 3. april 2019. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Trine Roslyng Jensen 

 

Kopi er sendt til: 

 

 Sorø Kommune  
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Vi har anvendt: 

 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse  

(kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019  

 

§ 48. Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale 

fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for 

offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i 

medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. 

 

Stk. 2. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale 

fællesskaber, jf. § 60, overholder ansættelsesretlige regler.  

 

Stk. 3. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller 

tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag.  

 

§ 48 a. Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at 

rejse en tilsynssag. 

 


