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Udtrædelse af kommunal renholdelsesordning
Jeres sagsnr.: 21265
I brev af 12. oktober 2017 har du på vegne af en række andels- og ejerforeninger klaget over Københavns Kommunes manglende svar i sag om fritagelse fra den kommunale renholdelsesordning.
Vejdirektoratets afgørelse
Vi kan ikke tage stilling til din klage, da Københavns Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
Sagens oplysninger
I fortsættelse af vores tidligere sag, 16/14107 – omkring klage fra A/B over Københavns Kommunes afgørelse om fritagelse fra den kommunale renholdelsesordning – har du på ny rettet henvendelse til Vejdirektoratet.
I dette tilfælde repræsenterer du en række andels- og ejerforeninger, og som ligeledes ønsker fritagelse fra den kommunale renholdelsesordning.
Kommunen har dog ikke truffet endelig afgørelse i dette spørgsmål endnu, jf. din e-mail af 2. november 2017. Du ønsker, at vi skal behandle klagen, idet det principielt gøres gældende, at Københavns Kommune ikke fra 1. juli 2015 har hjemmel til at opkræve bidrag til renholdelsesordningen, og at opkrævet bidrag efter denne dato skal tilbagebetales.
Hvilke regler gælder?
1
Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejloven . Det fremgår af § 6,
2
stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser .

1

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, lov nr.
658 af 8. juni 2016 og ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.

2

Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvori der endnu ikke er
truffet endelig afgørelse.
Når kommunen har truffet en endelig afgørelse, kan dine klienter klage over den. En eventuel klage
over kommunens endelige afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger efter, at
den er meddelt dine klienter. I forbindelse med en eventuel klage vil dine klienter kunne fremsætte
deres synspunkter igen.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Da vi alene kan tage stilling til en kommunes endelige afgørelser, jf. vejlovens § 132, stk. 1, kan vi
ikke tage stilling til din klage, da Københavns Kommune ikke har truffet en endelig afgørelse.
Vi skal hertil bemærke, at vi heller ikke kan tage stilling til spørgsmålet om god forvaltningsskik. Vi
kan derfor ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvor lang tid der bør gå, før kommunen svarer i en
sag. Det kan derimod Folketingets Ombudsmand.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på sin hjemmeside i anonymi3
seret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (med senere ændringer).
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