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Teknik- og Miljøudvalget har d. 20. juni 2016 besluttet, at Teknikog Miljøforvaltningen igangsætter en proces med henblik på at
kunne fremlægge et forslag til beslutning til efteråret, om at
medtage ukrudtbekæmpelse i den kommunale
renholdelsesordning af fortove fra 1. januar 2017.

46549886

Partshøring
Du partshøres i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1, hvorved du
får lejlighed til, at komme med dine bemærkninger til den påtænkte
ændring af den kommunale renholdelsesordning af fortove
(fortovsordningen).
Lovhjemmel
Teknik- og Miljøforvaltningen har hjemmel i Lov om offentlig Veje
(lov nr. 2014-12-27 nr. 1520) § 72, stk. 1 jf. § 64 stk. 1 jf. § 68 stk. 1,
nr. 1) til at hjemkalde renholdelsesforpligtelsen fra grundejeren, og
renholde fortove mod gebyr. I grundejernes renholdelsesforpligtelse
jf. § 68 ligger også pligten til at fjerne ukrudt på fortove på offentlige
veje.
Det betyder, at kommunen kan træffe afgørelse om, at den selv
udfører en eller flere renholdelses opgaver på grundejernes vegne og
for grundejernes regning. Herefter fordeles udgifterne for renholdelsen
til de omfattede grundejere via et gebyr, som opkræves via
ejendomsskattebilletten et år bagudrettet.
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Begrundelse for ændringen
Fortovsordningen er et centralt element i arbejdet for målsætningen i
Teknik- og Miljøforvaltningens vision ”Fællesskab København” om,
at to tredjedele af københavnerne skal opleve København som en ren
by i 2025. Oplevelsen af en renere by skaber et bedre byliv og
livskvalitet samt en øget tryghedsfølelse.
Ukrudt opsamler meget snavs og affald, som besværliggør og
mindsker effektiviteten i det kommunale fortovsrenhold. Grundejeren
er forpligtet til at fjerne ukrudt, men det er forvaltningens oplevelse at
mange grundejere ikke overholder forpligtelsen, hvorved ukrudtet når
at vokse og sprede sig.
Ændringens betydning
Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at ukrudtfjernelse i
fortovsordningen vil betyde følgende:
1. En ensartet bekæmpelse af ukrudt på hele fortovsstrækningen
frem for enkelte matrikler
2. En mere effektiv renholdelse af fortovene
3. Det samlede indtryk af gaderne vil opleves som renere, når
ukrudtet bliver holdt nede
4. En stigning i opkrævningen på 5,44 kr. (ekskl. moms) for
fortovsrenhold pr. m2 pr. år

Priser uden ukrudtbekæmpelse 2017
A-gade renhold 165,45 pr. m2, pr. år (ekskl. moms).
B-gade renhold 124,81 pr. m2, pr. år (ekskl. moms).
Priser med ukrudtbekæmpelse
A-gade renhold 170,89 pr. m2, pr. år (ekskl. moms).
B-gade renhold 130,25 pr. m2, pr. år (ekskl. moms).
Areal
Dit fortov er opmål til 95 m2 A-gade renhold.
Priser
Din pris uden ukrudtbekæmpelse 15.717,75 kr. pr. år (ekskl. moms).
Din pris hvis der træffes afgørelser om medtagelse af
ukrudtbekæmpelse 16.234,55 kr. pr år (ekskl. moms).
Frist for dine udtalelser
Dine eventuelle udtalelser til denne partshøring, skal være
forvaltningen i hænde senest den 12. september 2016 og sendes til
fortove@tmf.kk.dk påført ejendommens beliggenhed.

Side 2 af 3

Høringssvarene vil blive forelagt Teknik og Miljøudvalget d. 10.
oktober 2016.
Endelig beslutning
Hvis Teknik- og Miljøudvalgets træffer beslutning om at medtage
ukrudtbekæmpelse i fortovsordningen, vil beslutningsforslaget blive
forelagt Borgerrepræsentationen den 10. november 2016.
Såfremt Borgerrepræsentationen ligeledes vedtager forslaget om at
medtage ukrudtbekæmpelse, vil fortovsordning med
ukrudtbekæmpelse træde i kraft pr. 1. januar 2017 med opkrævning i
2018.
Når der er truffet afgørelse, om ukrudtbekæmpelse skal medtages i
ordningen, vil du modtage brev herom. Du kan forvente at modtage
brevet senest i december 2016.
Har du spørgsmål til ovenstående, kan du sende en e-mail til
fortove@tmf.kk.dk

Med venlig hilsen

Dorte Thomsen
Enhedschef

Side 3 af 3

