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Afgørelse
Klage over afslag på nedlæggelse af parkeringspladser i K.
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 13. oktober 2017. Du har klaget over Københavns Kommunes afgørelse af 6. september 2017 om nedlæggelse af parkeringspladser og reetablering efter
gravearbejde.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet afviser at behandle klagen over nedlæggelse af parkeringspladserne i K, da den er
indgivet efter klagefristens udløb.
Vi kan ikke tage stilling til din klage over reetablering efter gravearbejde, da gravearbejdet/gravetilladelse ikke var afsluttet på tidspunktet for klagen.
Klagen til Vejdirektoratet
Du har klaget over Københavns Kommunes afslag på at nedlægge 2 parkeringspladser i K. Du har
desuden klaget over, Københavns Kommunes manglende og fejlagtige reetablering af gaden efter
gravearbejde.
Sagens oplysninger
Københavns Kommune iværksatte gravearbejde i 2015 i K-stræde. Der var før gravearbejdets start
kun ca. 1,5 m parkeringsplads ud for K nr. 24, men nu er der anlagt to parkeringspladser ud for
ejendommen. Københavns Kommune oplyser, at gravearbejdet/gravetilladelse i Kompagnistræde
ikke er afsluttet, og at entreprenøren skal reetablere i forhold til eksisterende forhold før gravearbejdet. Københavns Kommune har desuden oplyst, at kommunen er i dialog med klager omkring
reetableringen. Der har været afholdt møde mellem Københavns Kommune og V den 24. oktober
2017.
Hvilke regler gælder?
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Vejdirektoratet kan behandle klager over endelige afgørelser efter vejloven og visse dele af færdselsloven, herunder § 92. Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, i bekendtgørelse om Vejdirekto2
ratets opgaver og beføjelser .
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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.
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For at vi kan behandle en klage over en afgørelse, skal klagen dog være modtaget rettidigt hos os.
Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Det fremgår af færdselslovens §
92, stk. 2.
Vi kan ikke behandle en klage i en sag, som fortsat er under behandling, og hvori der endnu ikke er
truffet endelig afgørelse. Vi kan heller ikke behandle klager fra andre end sagens parter.
Når og hvis Københavns Kommune træffer en endelig afgørelse i en sag, hvor du er part, kan du
klage over den. En eventuel klage over kommunens endelige afgørelse skal være modtaget i Vejdirektoratet senest 4 uger efter, at den er meddelt dig. I forbindelse med en eventuel klage vil du
kunne fremsætte dine synspunkter igen.
I sager om gravetilladelse på offentlig veje vil kun modtager af gravetilladelse som udgangspunkt
være part i sagen. Andre kan dog også være part, hvis de er tilstrækkelig berørt af gravetilladelsen,
herunder hvis deres lovlige adgang til vejen ændres.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vi forstår klagen således, at der i forbindelse med gravearbejdet er anlagt 2 parkeringspladser
foran K 24, og at du ønsker parkeringspladserne helt nedlagt eller flyttet.
Nedlæggelse af parkeringspladser
Klagen er modtaget i Vejdirektoratet den 13. oktober 2017 ved e-mail kl. 10:27. Klagefristen på 4
uger udløb den 5. oktober 2017. Vejdirektoratet afviser at behandle klagen, da den er indgivet efter
klagefristens udløb.
Reetablering
Vi kan ikke tage stilling til din klage over reetablering efter gravearbejde, da gravearbejdet/gravetilladelsen ikke var afsluttet, og Københavns Kommune ikke har truffet en afgørelse på
tidspunktet for klagen.
Derudover er du efter vores vurdering ikke part i sagen om gravetilladelsen. Vi har i den forbindelse
noteret os, at der fra din ejendom har været adgang til vejen under selve gravearbejdet. Det fremgår af foto på side 8 i din klage.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet.
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