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Endelig afgørelse klage over Københavns Kommunes afslag på reservation handicapparkeringsplads

Københavns Kommunes sagsnr.: 2018-0208045
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 24. oktober 2018 over Københavns Kommunes afslag af
27. september 2018 på etablering af reserveret handicapparkeringsplads på W-gade over for nr. 2.
Vejdirektoratet fremsendte den 4. december 2018 udkast til afgørelse i sagen. Vi modtog dine bemærkninger af 5. december 2018.
Du bemærker heri, at der er planlagt en gennemgribende trafikomlægning for hele området. Du
mener med henvisning til denne trafikomlægningsplan, at kommunens afslag på reservation af en
handicapparkeringsplads er forkert.
Dine bemærkninger giver ikke anledning til at ændre afgørelsen, hvorfor denne afgørelse svarer til
fremsendte udkast.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser1.
Vejdirektoratet opretholder Københavns Kommunes afgørelse.
Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til?
Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse efter en række af færdselslovens2 bestemmelser, herunder færdselslovens § 92, stk. 1 og 3. Det fremgår af færdselslovens §
92 c, stk. 2.
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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 og bekendtgørelse nr. 1207 af 5. oktober 2018.
Lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 om færdselsloven.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

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

SE 60729018
EAN 5798000893450

Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Vi kan derfor ikke tage stilling
til, om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelserne i forvaltningsloven3, men vi kan ikke tage stilling til, om kommunen
har iagttaget god forvaltningsskik.
Sagens oplysning
Den 1. august 2018 ansøger du Københavns Kommune om en reserveret handicapparkeringsplads på W-gade 2.
W-gade er en kommunevej, som administreres af Københavns Kommune som vejmyndighed, jf.
vejlovens § 7.
Det fremgår af den ved ansøgningen vedlagte lægeerklæring, at du lider af flere sygdomme, som
gør det svært for dig at bevæge dig frit. som gør, at du har en ma gangdistance på 70 til 100 meter
med rollator og med hvil undervejs.
Det oplyses i ansøgning, at du i 2014 havde haft reserveret pladsen. Efterfølgende med bilen solgt,
hvorfor der ikke længere var et behov for den reserverede plads. Du har ansøgt nu, da du har fået
en ny bil.
Kommunens afgørelse
Københavns Kommune har ved afgørelse af 27. september 2018 meddelt dig afslag på din ansøgning om reservering af handicapparkeringspladsen.
Kommunen lægger ved afgørelsen blandt andet vægt på, at
- Der indenfor en gåafstand på 300 meter fra handicappladsen på W-gade ud for nr. 2 er
126 parkeringspladser
- Der indenfor din gangdistance forefindes én offentlig handicapplads og to reserverede handicappladser. I alt er der 35 parkeringspladser
- Hvis Center for Parkering reserverede pladsen til dig, ville det betyde, at søgetrafikken for
den øvrige trafik ville øges
- Parkeringskapaciteten ville blive skubbet til de tilstødende veje
- Der ikke kan oprettes en handicapplads på 3,5 meter uden at dette vil være til fare for den
øvrige trafik
Efter en samlet vurdering finder kommunen således at de mange allerede etablerede pladser taler
imod reserveringen af handicappladsen, til trods for at der i dette tilfælde kunne være tale om særligt tungtvejende hensyn, jf. § 92, stk. 3.

Klagen til Vejdirektoratet
I din klage gør du blandt andet gældende, at:
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018.
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-

du tidligere har haft reserveret den samme handicapparkeringsplads
vejområdet hvor du bor er planlagt til trafikal omlægning
at det ikke vil påvirke det fremtidige lokale antal af beboer P-pladser negativt, at pladsen
reserveres til dig
der kun er 1 handicapparkeringsplads inden for din gangdistance, hvilket er den du tidligere har haft reserveret

Der henvises derudover til din læges udtalelse.
Hvilke regler gælder?
Færdselslovens bestemmelser om reservation af parkeringspladser til handicappede
Kommunen kan med politiets samtykke træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på
vejens udnyttelse eller indretning, herunder træffe bestemmelserne om parkering og standsning,
herunder etablering offentligt tilgængelige handicapparkeringspladser. Dette fremgår af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1.
Når særligt tungtvejende hensyn taler for det, kan kommunen træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med
handicap. Det fremgår af færdselslovens § 92, stk. 3.
Forvaltningslovens bestemmelser om begrundelse
Begrundelse
En afgørelse, der meddeles skriftligt, skal være begrundet. Kun i tilfælde hvor parten fuldt ud får
medhold, er der ikke krav om, at afgørelsen skal begrundes. Dette fremgår af forvaltningslovens §
22.
En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter. I de
tilfælde, hvor afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn, skal begrundelsen indeholde en beskrivelse af de hovedhensyn, som er lagt til grund for afgørelsen. Det fremgår af forvaltningslovens §
24, stk. 1.
Derudover skal den indeholde en kort beskrivelse af de faktiske omstændigheder, som er tillagt
væsentlig betydning for afgørelsen. Det fremgår af forvaltningslovens § 24, stk. 2.
En skønsmæssig afgørelse skal være begrundet i de faktiske forhold, og baggrunden for skønnet
skal forklares.
Begrundelsen skal udgøre en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.
Begrundelsen skal derfor indeholde en stillingtagen til en parts relevante indsigelser.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Københavns Kommune har i sin afgørelse vurderet, at der ikke er særligt tungtvejende hensyn, der
taler for at reservere en handicapparkeringsplads til dig.
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Som vi forstår afgørelsen er de primære begrundelser for dette, at du normalvis vil kunne finde en
parkeringsplads inden for din gangdistance af din bopæl. Endvidere vil en reservering af en handicapplads til dig betyde, at søgetrafikken vil blive skubbet til de omkringlæggende sideveje.
Kommunen bemærker, at der er én offentlig handicapparkeringsplads og yderligere 33 parkeringspladser indenfor din gangdistance på 70-100 meter.
Ved vurderingen af om der skal etableres en handicapparkeringsplads, skal kommunen tage stilling
til, om almene offentligretlige hensyn, herunder særligt trafikale og vejtekniske hensyn, taler imod
og vejer tungere end hensynet til dine behov for en handicapparkeringsplads.
Hvorvidt de oplyste forhold i sagen udgør særligt tungtvejende hensyn, der taler for at reservere en
parkeringsplads til dig, vil være et skøn fra kommunens side. Vi kan som nævnt ovenfor ikke tage
stilling til kommunens skøn.
Det er Vejdirektoratets vurdering, at kommunen har lagt vægt på saglige hensyn, herunder trafikale
og helbredsmæssige hensyn, og foretaget en konkret hensynsafvejning. Vejdirektoratet opretholder på baggrund heraf Københavns Kommunes afgørelse.
Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. færdselslovens § 92 c,
stk. 2.
Såfremt du ønsker lovligheden af vores eller Københavns Kommunes afgørelse prøvet, kan sagen
indbringes for domstolene.
Kopi af dette brev er sendt til Københavns Kommune.
Vi forbeholder os ret til at offentliggøre denne udtalelse på vores hjemmeside i anonymiseret form
under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens4 bestemmelser.
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Lov nr. 502 af 23. 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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