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Til: Jan Michelsen, Direktør, Teknik og Miljø  |  CC. Teknik- og Miljøudvalget.                 

Ang.  ændring af Parkeringsregulativ 

Vi er her i 11. time gjort opmærksomme på, at Vordingborg Kommune har haft ændringsforslag til 

parkeringsregulativet i høring, desværre for sent til, at vi har kunne gå ad de rigtige kanaler. 

Vi håber dog at vores synspunkt kan komme med i jeres overvejelser, inden afstemning i udvalg og byråd. 

Som grundejerforeninger i område med private fællesveje, inden for byzonen, synes vi det er en ualmindelig 

dårlig ide at tillade delvis parkering på fortovet. I vores områder er det os selv, der skal betale for oprettelser 

og ødelæggelser på kantsten og fortove, som vi enten bliver pålagt eller selv igangsætter, jeres beslutning 

kan dermed komme til at koste vores grundejere penge. 

Hvis I tillader parkering på fortovene, vil det selvsagt skabe yderligere belastninger og dermed ødelæggelser, 

der så vil føre til endnu flere fællesudgifter. Dette argument kan også bruges af jer selv som kommune, da I 

jo har vedligeholdelsespligten på mange gange flere m2 fortove end vi har. 

Vi har oplevet en adfærdsændring siden det i 2013 blev ulovligt at parkere på fortovet, det har sikkert været 

frygten for en parkeringsafgift der har hjulpet til dette. Den ”frygt” vil jo bare forsvinde igen, hvis det 

lovliggøres at parkere på fortovet. 

Det er, som frivillig grundejerforening, nemmere at bede eller overtale naboer og deres gæster til at lade 

bilen holde på vejbelægningen, når det nu er ulovligt at parkere på fortovet. Dette bliver også sværere, hvis 

det lovliggøres. 

Vi har forståelse for, at der ønskes mere ensrettede regler med vores nabokommuner, men er uforstående 

over for at det også skal gælde parkerede biler i villakvarteret, bare fordi vi også ligger inden for byskiltet. Så 

en løsning, hvor det kun er i selve byen, ville ikke påvirke os, endnu bedre en løsning med kun at lovliggøre 

det de steder hvor det skaber problemer pga. smalle veje, vil være en endnu bedre løsning, der dog ikke 

løser ensretningsønsket, men som på sigt vil være den billigste løsning, set i forhold til opretninger. 

Vi kan læse i de høringssvar, der ligger sammen med dagsordenen til næste møde i Teknik og Miljø, at 

meningerne også er delte fra de øvrige indsigelser. 

Så selvom høringsfristen er overskredet, håber vi, at vi kan nå at få vores synspunkter med, inden der træffes 

endelig beslutning og at der kan laves en løsning, hvor de private fællesvejs fortove går fri. 

På vegne af bestyrelserne for 337 grundejere: 
Iselinge Grundejerforening v. fmd. Preben Schou, Vordingborg. 
Bindeleddet Grundejerforening v. fmd. Knud Due Andersen, Ørslev. 
Valhal Grundejerforening v. fmd. Jesper Sandbirk, Neder Vindinge. 
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