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~BENWAVNS~MUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

VEST ADMINISTRAnONEN AlS
Vesterbrogade 122 tv
1620 København V

Ejendommen: Ingers1evsgade 108
Matr. 1386, Udenbys Vester Kvarter, København

Afgørelsesbrev m. klagevejledning, dec. 2009, seneste udvidelse af
fortovsordningen

Borgerrepræsentationen godkendte den 29. oktober 2009, at
Københavns Kommune overtager renholdelsen af de offentlige
fortove i dele af byen, og demled grundejerens pligt til at holde rent.
Overtagelsen er obligatorisk og kan dermed ikke afmeldes.

Beslutningen er truffet i medfør af bestemmelsen i § 10 i "Lov om
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" (if. lovbekendtgørelse
nr. 714 af ll. september 1997 med senere ændringer).

Ordningen er obligatorisk. Det gælder også selvom, I som de
partshørtegrundejere let høringsbrev til kommunen, som svar på
høringen i foråret 2009, kan have gjort opmærksom på ikke at være
interesseret eller have behov for, at kommunen fremover renholder
jeres fortov.

Areal og afgift
Vi har nu opmålt jeres areal og beregnet, hvilken afgift I skal betale.
Renholdelsen af fortovet ud for jeres ejendom kommer til at koste:

163 kvm. li 101,40 kr. Samlet pris: 16528,20 kr. (eks. moms) pr år.

Disse arealer gælder kun for den nye ordning, der træder i kraft den
1.1.2010. I kan derfor have arealer fra tidligere ordninger udover
dette, hvor renholdelsesafgiften for 2009 bliver opkrævet i 2010.

Renholdelsesafgiften for 2010 ordningen vil blive opkrævet over
ejendomsskattebilletten i 2011. første gang på ejendomsskattebilletten
for 2011. Vi udsender en regning på afgiften for 2010 med betaling i
to rater. Første rate med betalingsdato 1. februar 2011 og anden rate
med betalingsdato 1. august 20 ll. Afgiften indeksreguleres årligt.
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Arealberegning og renholdelse af fortove
Vi har vedlagt en pjece, der beskriver, hvad vores renholdelse af
fortovene indbefatter. På www.kk.dk/fOltove kan I se et kort over,
hvor ordningen gælder og læse om hovedprincipperne for kommunens
arealberegning af fortovene.

Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål tilordningen, eksempelvis til arealet og afgiften
eller renholdelsesydelsen, kan I kontakte os på: renhold(a),tmfkk.dk
eller ringe direkte til Lissi Nielsen på tlfnr.: 33663554.

Kommunen overtager grundejernes pligt til at renholde fortovene for
at sikre et højt og ensartet renholdelsesniveau i byen. På den måde
understøtter vi den politiske vision om at gøre København til den
reneste europæiske hovedstad i 2015, jf
www.kk.dk/miljoemetropolen

Klagevejledning
I henhold til § 19 stk. 1 i lov om vintervedligeholdelse af renholdelse
af veje, kan I klage over kommunens afgørelse, hvad angår retlige
spørgsmål, det vil sige kommunens hjemmel ifølge lovgivningen til at
træffe afgørelsen, og ikke over kommunens skøn af
renholdelsesydelsen, se venligst vedlagte pjecelbeskrivelse.

En eventuel klage stiles skriftligt til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade
13, Postboks 9018, 1022 København K eller på e-mail: vd@vd.dk.
som derefter kan videresende klagen for kommunens kommentarer.

Klagen skal være Vejdirektoratet i hænde senest 4 uger fra
modtagelsen af dette brev, jf § 19 stk. 2 lov om
vintervedligeholdelse af renholdelse af veje.

Med venlig hilsen

Centerchef for Renhold

Claus Robl

Bilag:
Pjecen: "Renholdelse af byens fortove"
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