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Vejdirektoratets roller i forbindelse med anlæg og drift mv. af ny fjordforbindelse ved Frederikssund
1. Jeg har senest skrevet til Dem om Deres sag den 16. juni 2018. Jeg har nu
haft lejlighed til at gennemgå det materiale, som jeg har modtaget fra Dem
den 17. og 21. marts 2018. Jeg har endvidere på ny gennemgået det materiale, jeg modtog fra dem i forbindelse med Deres tidligere henvendelse af 18.
december 2018. Jeg vender derfor nu tilbage til sagen.
Ved Deres tidligere henvendelse af 18. december 2018 skrev De, at De gerne
ville henlede min opmærksomhed på elementer af den af Folketinget vedtagne lov nr. 1519 af 27. december 2014 om ny fjordforbindelse ved Frederikssund. De stillede i den forbindelse bl.a. en række spørgsmål til de roller, som
Vejdirektoratet ifølge loven er tillagt.
Da det ikke fremgik af henvendelsen, at De havde rettet henvendelse til nogen myndigheder om den beskrevne problemstilling, bad jeg Dem ved mit
brev af 14. marts 2018 i første omgang om selv at rette henvendelse til Vejdirektoratet samt eventuelt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Jeg gjorde Dem dog samtidig opmærksom på, at jeg ikke kan behandle klager
over Folketinget (§ 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013), og at jeg derfor heller ikke kan behandle klager over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget, eller i
øvrigt beskæftige mig med lovgivningspolitiske spørgsmål.
2. I Deres fornyede henvendelse af 17. marts 2018 har De på ny bedt mig om
at tage stilling til Deres spørgsmål om de roller, som Vejdirektoratet efter henholdsvis vejloven og i lov om ny fjordforbindelse ved Frederikssund er tillagt.
De har i den forbindelse vedlagt deres korrespondance om sagen med henholdsvis transport, bygnings- og boligministeren, erhvervsministeren og Folketingets Trafikudvalg.
Som jeg oplyste i mit brev af 14. marts 2018, kan ombudsmanden ikke behandle klager over Folketinget, og jeg kan derfor ikke behandle klager over
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indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget. Ombudsmandens inkompetence over for Folketinget har endvidere som konsekvens, at ombudsmanden ikke kan tage stilling til klager over, at en lov eller en lovbestemmelse
vedtaget af Folketinget er i strid med grundloven, EU-regler eller anden international ret. Jeg henviser til Lisbeth Adserballe m.fl., Ombudsmandsloven
med kommentarer, 2. udgave (2013), s. 68.
Jeg kan derfor ikke tage stilling til Deres klage over de roller og kompetencer,
som Vejdirektoratet er tillagt i henhold til lov om ny fjordforbindelse ved Frederikssund, herunder om reglerne herom kan anses for at være i overensstemmelse med vejloven eller EU-regler.
3. Jeg er opmærksom på, at De i Deres henvendelser til mig har henvist til
ombudsmandslovens § 12, stk.1., hvori 1. pkt. lyder således:
”§ 12. Bliver ombudsmanden i særlige tilfælde opmærksom på mangler
ved gældende love eller administrative bestemmelser, skal ombudsmanden give Folketinget og vedkommende minister meddelelse herom.”
Jeg kan oplyse, at bestemmelsen i praksis indebærer, at ombudsmanden kan
påpege forhold af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk eller administrativ karakter, f.eks. uklare, modstridende, inkonsekvente eller på anden måde mangelfulde bestemmelser, eller kan fremsætte synspunkter vedrørende forbedring
af information i forbindelse med den administrative sagsbehandling og forenkling af procedurer. Det er dog fast antaget i ombudsmandens praksis, at bestemmelsen ikke kan danne grundlag for politisk prægede vurderinger af vedtagne love og administrative bestemmelser. Jeg henviser til Lisbeth Adserballe mfl., Ombudsmandsloven med kommentarer, 2. udgave (2013) s. 114, og til
Forvaltningsret, Kirsten Talevski, 1. udgave (2018), s. 1012.
Jeg har ikke har fundet grundlag for at give meddelelse til Folketinget eller
vedkommende minister efter ombudsmandslovens § 12.
Jeg foretager mig ikke mere i anledning af Deres henvendelser.
Med venlig hilsen
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