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Tilladelse til privat parkeringskontrol
Center for Parkering har behandlet jeres ansøgning om oprettelse af
privat parkeringskontrol på Hjalmer Bergstrøms Vej, Harald Kiddes Vej,
Vilhelm Topsøes Vej, Frilands Allé, Nybovej, Søndre allé, Vestre Allé,
Nordre allé, Modrads Allé, Overbys Allé, Amalie Skrams Allé, J.P.E.
Hartmanns Allé, Dronning Dagmars Allé, Christen Bergs allé og Traps
Allé.

Dokumentnummer
2019-0180775-18

Afgørelse
Hermed gives der en offentligretlig tilladelse til oprettelse af en privat
parkeringsordning på Hjalmer Bergstrøms Vej, Harald Kiddes Vej, Vilhelm Topsøes Vej, Frilands Allé, Nybovej, Søndre allé, Vestre Allé, Nordre allé, Modrads Allé, Overbys Allé, Amalie Skrams Allé, J.P.E. Hartmanns Allé, Dronning Dagmars Allé, Christen Bergs allé og Traps Allé.,
jf. privatvejsloven § 57 stk. 1.
Politiets samtykke er ligeledes vedhæftet.

Vilkår
Tilladelsen er betinget af, at skiltningen etableres i overensstemmelse
med tilsendte tegningsmateriale. Det er jeres ansvar at sikre at skiltningen overholder reglerne beskrevet i bekendtgørelsen 2014-02-28 nr.
202 om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private områder.
I har fået de relevante myndigheders tilladelse til oprettelse af en privat
parkeringsordning. Det er nu op til jer selv at fremskaffe en tilladelse fra
de berørte grundejerne/vejbestyrelsen, hvor de giver jer tilladelse til
det ansøgte. Se yderligere i afsnittet: Retsgrundlag – offentligretlig tilladelse
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Vi skal gøre opmærksom på, at tilladelsen ikke tilsidesætter øvrige bekendtgørelser eller lovgivninger på området. Dette kunne være fx færdselsloven § 92 eller privatvejsloven § 57, stk. 2.

Gravetilladelse
Det er jeres ansvar at indhente de nødvendige tilladelser før arbejdet
udføres. På https://www.kk.dk/indhold/gravetilladelser kan I få et
overblik over, hvad der kræver en tilladelse før arbejdet udføres.

Færdigmelding
Når skiltningen er opsat, skal I fremsende en færdigmelding til Center
for Parkering på parkering@tmf.kk.dk - Att: 2019-0180775

Retsgrundlag – offentligretlig tilladelse
Hvis en eller flere grundejere ønsker at foretage en ændring på en privat
fællesvej i by eller bymæssigt område med henblik på regulering af
færdslen, f.eks. indføre en privat parkeringsordning, skal der indhentes
tilladelse fra kommunen og politiet. Politiet tilladelse indhentes af kommunen. Det fremgår af privatvejslovens § 57, stk. 1, jf. færdselsloven §
92, stk. 1.
Kommunens, herunder Center for Parkerings, godkendelse efter § 57,
stk. 1, er udtryk for en offentligretlig tilladelse. En sådan tilladelse er
alene udtryk for, at kommunen og politiet ikke vil modsætte sig, at den
ansøgte regulering gennemføres, jf. definitionen på offentligretlig tilladelse i privatvejslovens § 56, stk. 1.
Kommunen skal først og fremmest lægge vægt på, om færdselsmæssige eller vejtekniske hensyn taler imod tilladelsen. Kommunen kan afslå
at give tilladelse, hvis sådanne hensyn skønnes at være til hinder.
Hvorvidt I rent faktisk privatretligt har mulighed for at udnytte tilladelsen, og derved kan etablere skiltningen uden at dette vil stride imod
eventuelle privatretlige aftaler, kan Center for Parkering ikke tage stilling
til, hvorfor dette anses som værende et privatretligt anliggende. En sådan tvist skal derfor afklares ved domstolene.

Klagevejledning
Afgørelsen er truffet på baggrund af lov om private fællesveje § 57, stk.
1, og kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Vejdirektoratet.
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 1577 København V. Se lov om private
fællesveje § 87, stk. 2.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på
borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og
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rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til
Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun
kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens
skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor
Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen
skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.
Med Venlig hilsen
Heidi Stephansen
Center for Parkering
Parkering@tmf.kk.dk
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