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KØBENHAVNS KOMMUNE
T eknik- og Miljøforvaltningen

EIF INGERSLEVSGADE 108/KRUSÅGADE 35
c/o Vest Administrationen
Vesterbrogade 122 tv
1620 København V

Orienteringsbrev om den kommunale renholdelsesordning af
offentlige fortove

Matr. 1386, Udenbys Vester Kvarter, København

Center for Renhold udsendte i juni 2009 høringsbrev til grundejere i
Københavns Kommune, der ville blive berørt af kommunens planer
om at udvide den kommunale renholdelsesordning af fortove pr. 1.
januar 2010. Ordningen omfatter allerede store dele af København.

Som det fremgik af høringsbrevet, skulle Borgerrepræsentationen
endeligt godkende forvaltningens indstilling, hvilket den gjorde den
29. oktober 2009.

På baggrund af høringssvarene besluttede Teknik- og Miljøudvalget
_____ den 16. september 2009 at klassificere de berørte gader i A- og B-

gader. En A-gade kræver flere ressourcer ti opretholdelse af en
ensartet renholdelsesstandard end en B-gade, derfor er afgiften for en
A-gade højere end for en B-gade.

Afgiften for en A-gade er 134,29 kr. pr. m? pr. år og prisen for en B-
gade er 101,30 kr. pr. m2 pr. år. Priserne vil blive pristalsreguleret
årligt og de oplyste priser er gældende for 2010.

Dit fortov er beliggende i en gade, der er klassificeret som en B-gade.

Fortovsstrækninger ud for matrikler, der ligger på en hjørnegrund,
hvor en A- og B-gade mødes, vil blive klassificeret som et fortov i en
A-gade.

Opkrævningen af renholdelsesafgiften for 2010 er bagudbetalt og vil
figurere første gang på ejendomsbilletten primo 2011

På www.kk.dk/fortove finder du oplysninger om kommunens
renholdelsesydelse og et oversigtskort, der viser de strækninger der
allerede er omfattet af ordningen og de strækninger der tilføres
ordningen i 2010. I løbet af december måned vil siden blive opdateret
med kort, der viser, hvilke gader der er A- og B-gader i 2010-
ordningen.
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Kommunen er i gang med at opmåle de arealer, der indtræder
ordningen pr. 1. januar 2010. Du vil i løbet af december 2009 modtage
et afgørelsesbrev med arealberegning af dit fortov og klagevejledning.
Pjecen "Renholdelse af byens fortove" vil være vedlagt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for
Renhold på e-mail: renhold @tmf.kk.dk eller ringe direkte til
Lissi Nielsen på tlf. nr. 3366 3554

Med venlig hilsen

Claus Robl
Centerchef Center for Renhold
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