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Afvisning af klage som følge af manglende indbetaling af klagegebyr

Sammenfatning
Jernbanenævnet afviser at realitetsbehandle Struer Jernbaneklubs klage af
15. juni 2015 over Trafikstyrelsens afgørelse af 21. maj 2015 som følge af
manglende indbetaling af klagegebyr.
Nævnet foretager herefter ikke yderligere i sagen på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling
Den 16. juni 2015 modtog Jernbanenævnet Deres brev af 15. juni 2015,
hvorved De på vegne af Struer Jernbaneklub har påklaget Trafikstyrelsens
afgørelse af 21. maj 2015 til Jernbanenævnet.
Ved mail af 16. juni 20151 meddelte Jernbanenævnet følgende:
”Til Struer Jernbaneklub
v/Egon Petersen
Jernbanenævnet har i dag med almindelig post modtaget Deres
klage af 15. juni 2015 på vegne af Struer Jernbaneklub (vedhæftet).
Som meddelt telefonisk d.d. skal der indbetales et gebyr på
4.000,- kr. for at få klagen behandlet af Jernbanenævnet, jf. §
13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1188 af 12. december 2012 om
Jernbanenævnet.
Gebyret bedes indsat i Danske Bank, reg. nr. 0216, konto. nr.
4069164110. Deres navn samt oplysning om, at det indsatte beløb er klagegebyr til Jernbanenævnet, skal fremgå af indbetalingen.
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Sendt til Deres mailadresse: ewp_3@hotmail.com
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Alternativt kan gebyret fremsendes med check udstedt til Jernbanenævnet på følgende adresse:
Edvard Thomsens Vej
14, Ørestad City, 2300 København S.
Gebyret skal indbetales som anført senest fredag den 26. juni
2015.
Såfremt den anførte frist for indbetaling af klagegebyr overskrides, må det påregnes, at klagen afvises.
I øvrigt henvises til vedhæftede vejledning i forhold til Jernbanenævnets klagesagsbehandling.
De bedes for god ordens skyld venligst bekræfte modtagelsen af
nærværende mail.
Fremtidig korrespondance til Jernbanenævnet bedes fremsendt
pr. e-mail på nærværende mailadresse.”
Som svar på ovennævnte modtog Jernbanenævnet Deres mail af 16. juni
2015 på vegne af Struer Jernbaneklub, hvorved De meddelte:
”Struer Jernbaneklub bekræfter hermed at have modtaget
mailen.
Hilsen Egon Petersen”
Herefter har Jernbanenævnet imidlertid ikke modtaget klagegebyret fra Struer Jernbaneklub inden for den oven for anførte frist.

Retsgrundlaget
Veteranbanebekendtgørelsen2 indeholder blandt andet følgende bestemmelse:
”§ 25. Trafikstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Jernbanenævnet. Jernbanenævnets
afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.”

Bekendtgørelsen om Jernbanenævnet3 indeholder blandt andet
følgende bestemmelser:
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Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om ikke erhvervsmæs-

sig jernbanedrift. Trafikstyrelsen har den 29. april 2015 sendt udkast til ny veteranbanebekendtgørelse i høring, som skal erstatte førnævnte bekendtgørelse. Efter udkastet
til ny veteranbanebekendtgørelse skal Jernbanenævnet ikke længere være klagemyndighed i forhold til Trafikstyrelsens afgørelser.
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”§ 10. Afgørelser, der kan påklages til Jernbanenævnet,
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Dato 7. juli 2015

Jernbanenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden

j.nr. JN34-00024

administrativ myndighed.
…
§ 12. Klage til Jernbanenævnet indgives skriftligt til sekretariatet.
§ 13. For indgivelse af klage betales et gebyr på 4.000
kr. Medfølger gebyr ikke, og betales dette ikke inden en
af formanden fastsat frist, afvises klagen.”

Jernbanenævnets afgørelse
Jernbanenævnet kan alene realitetsbehandle klager som administrativ klagemyndighed, såfremt de formelle klagebetingelser er opfyldt – herunder blandt
andet ovennævnte krav efter bekendtgørelsen om Jernbanenævnet, § 13, stk.
1, 1. punktum, hvorefter der for indgivelse af klage skal betales et gebyr på
4.000 kr.
Ved mail af 16. juni 2015 har Jernbanenævnet vejledt Struer Jernbaneklub
herom og fastsat frist for indbetaling af klagegebyret til senest fredag den 26.
juni 2015.
Da Jernbanenævnet ikke inden for denne frist har modtaget klagegebyret,
afvises klagen, jf. bekendtgørelsen om Jernbanenævnet, § 13, stk. 1, 2.
punktum.
Denne afgørelse offentliggøres på Jernbanenævnets hjemmeside.

På nævnets vegne

Per Baltzer Overgaard
Nævnsformand

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til
prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 8 uger, jf. jernbanelovens § 115, stk. 1,
1. punktum.
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Bekendtgørelse nr. 1188 af 12. december 2012 om Jernbanenævnet. Transportmini-

steriet har den 22. maj 2015 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om Jernbanenævnet
i høring, som skal erstatte førnævnte bekendtgørelse.
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