Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

16. oktober 2018
Julie Flagsø
juf@vd.dk
+45 7244 3013
18/10629-9
1/2

Endelig afgørelse
Klage over for meget opkrævet renholdningsgebyr siden 2015
Vejdirektoratet har modtaget din klage af 5. juli 2018. Du har på vegne af Andelsboligforeningen
klaget over for meget betalte renholdningsgebyr til Københavns Kommune siden 2015.
Vejdirektoratet fremsendte den 25. september 2018 udkast til afgørelse i sagen. Vi har ikke modtaget bemærkninger hertil, hvorfor denne afgørelse svarer til fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vi kan ikke tage stilling til jeres klage, da Københavns Kommune ikke har truffet en afgørelse i henhold til vejloven.
Klagen til Vejdirektoratet
Det gøres i klagen gældende, at Københavns Kommune har opkrævet for meget renholdningsgebyr siden 2015
Der anmodes derfor om at få det for meget betalte renholdningsgebyr returneret fra Københavns
Kommune.
Hvilke regler gælder?
Vejdirektoratet kan behandle klager over afgørelser truffet i henhold til vejloven.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Københavns Kommune har til Vejdirektoratet oplyst, at Andelsboligforeningen ikke er omfattet
kommunens fortovsordning. Det forhold, at det er blevet konstateret, at Københavns Kommune i
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Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om opgaver og beføjelser i Vejdirektoratet,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1636 af 15. december 2016.
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2016 og 2017 har opkrævet mere end de faktiske udgifter, har således ikke betydning for jer, idet
kommunen ikke har forestået renholdelsen af fortovene ud for jeres ejendom for jeres regning.
Vi kan ikke tage stilling til jeres klage, da I ikke er omfattet af ordningen og derfor ikke har betalt
renholdningsgebyr til Københavns Kommune.
Vi foretager os ikke mere i sagen.
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Afgørelsen er også sendt til Københavns Kommune.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven2 bestemmelser.
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Lov nr. 502 af 2 maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
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