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ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler
Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller
statslige institution. Se vejledning til ansøgningsskemaet.

Offentlig institution/privat
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Dato for politisk godkendelse
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Teknik og Miljø, Solrød Kommune,
Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand
56182347
law@solrod.dk
Lars Würtz, vejmyndighed, Solrød Kommune
Solrød Kommune
Anders Nyholm, fg. politikommisær, Midt- og Vestsjællands Politi

Del A. Beskrivelse af problem og foreslåede løsning
1. Overordnet beskrivelse Massive parkeringsproblemer på kommunevej ved
af problemet
Naturstyrelsens naturanlæg, Karlstrup Kalkgrav, i varme
sommerperioder på grund af meget stort antal besøgende.
Politiet har ikke mulighed for at sikre tilgængeligheden for
beredskab og andet på den tilstødende kommunevej, Højagervej,
til trods for udskrivning af urealistisk stort antal parkeringsafgifter i
de varme perioder
Naturstyrelsen har ikke mulighed for at udvide til flere p-pladser
for de besøgende af Naturstyrelsens anlæg.
2. Beskrivelse af løsnings- Efter aftale med Midt- og Vestsjællands Politi, søges om mulighed
forslag eller forsøg, hvis
for at anvende en privat p-vagt virksomhed på den offentlige vej i
der søges om dette.
perioden mellem 15. juni og 15. august, så der som minimum kan
sikres opretholdelse af den lovpligtige tilgængelighed på offentlig
vej.
3. Målgruppe
De omboende borgere til Karlstrup Kalkgrav, Politiet i forhold til
urimeligt resourceforbrug til den pågældende parkeringskontrol,
4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1. Hvilke målbare kriterier
De omboende borgeres følelse af retssikkerhed løftes, når der
opstilles for forslaget
også i varme perioder er mulighed for at sikre den nødvendige
succes?
tilgængelighed til og fra deres private ejendomme. Kan man sikre,
at det tilbagevendende parkeringskaos udebliver, er det direkte
målbart, når der i de varme perioder ikke længere parkeres
ureglementeret bl.a. i og foran private indkørsler, eller parkeres på
cykelsti, og i 2. position langs med kommunevejen.

4.2. Forventet resultat,
herunder eventuelle
økonomiske eller
administrative gevinster

Naturstyrelsen har oplyst, at det meget store antal besøgende
giver et unaturligt stort slid og meget affald i naturanlægget. Et
mindre slid på naturperlen, Karlstrup Kalkgrav, er målbart og det
samme er mængden af affald
Øget følelse af retssikkerhed og overordnet tilfredshed hos
borgere og offentlige myndigheder ved understøttende
inddragelse af privat aktør med ekspertise på området, og
omfordeling/forbedret brug af Politiets mandskab og resourcer.

5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal der dispenseres fra?
5.1. Hvilke statslige regler?
Færdselslovens bestemmelser, som skal give mulighed for at
kunne overlade myndighedsudøvelse ved ulovlig parkering til en
privat p-aktør i den beskrevne begrænsede periode.
Tilladelse fra Vejdirektoratet til at anvende ”uautoriseret”
p-skiltning på offentlig vej, bliver en procedure, som burde være
ukompliceret, da det allerede er formaliseret andre steder end
offentlig vej.
5.2. Hvilke lokale regler?
Ingen
Del B. Udfyldes kun hvis der ansøges om at foretage forsøg
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
6.1. Tilrettelæggelse af
opfølgning
6.2. Hvordan sikres en
fortsat efterlevelse af
lovgivningens overordnede
formål?
6.3. Hvordan sikres
borgernes retssikkerhed
fortsat?
7. Hvor mange offentlige
institutioner/private
leverandører foreslås
omfattet af dispensation?

Vejledning til
ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET
- statslige og lokale regler
Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den ansvarlige kommune,
region eller statslige institution.
Skemaets punkt 1-5 skal altid udfyldes, mens punkt 6-7 kun udfyldes hvis
kommunen/regionen/den statslige institution ønsker at foretage forsøg med dispensation fra
gældende regler.
Videre proces:
Ansøgning om forsøg, hvor lokale regler udfordres
 Ansøgningen behandles af relevant kommune, region eller statslig institution
Ansøgning om forsøg, hvor statslige regler udfordres
 Ansøgningen fremsendes til det relevante ressortministerium.

1. Overordnet beskrivelse af problemet
I dette felt foretages en overordnet beskrivelse af det problem eller den uhensigtsmæssighed
ved gældende regler som er identificeret. Det kan eksempelvis være et overflødigt
dokumentationskrav eller en arbejdsgang er unødigt bureaukratisk og medfører
administrativt arbejde på bekostning af tid til kerneydelsen.
2. Beskrivelse af løsningsforslag
Her beskrives den foreslåede løsning på ovenstående problem. Det kan eksempelvis være
et forslag om at fjerne eventuelle uhensigtsmæssige regler eller at ændre på de nuværende
arbejdsgange, så de bliver mindre bureaukratiske.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at afprøve løsningen på
problemet i praksis, beskrives forsøget i dette felt og punkt 6-7 udfyldes.
3. Målgruppe
Her præciseres hvilken målgruppe, som er berørt af problemet og vil blive berørt af
løsningsforslaget. Det skal i den forbindelse oplyses, hvilke grupper, hvilke typer opgaver, og
hvilke dele af den offentlige institution/private leverandør, der er berørt.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg med
løsningen, vil det være for denne målgruppe.

4. Beskrivelse af forslagets konsekvenser
4.1 Hvilke målbare kriterier opstilles for forsøgets succes?
Her beskrives hvilke succeskriterier der opstilles for løsningsforslaget. Formålet med et
froslag kunne eksempelvis være øget brugertilfredshed. I så fald kunne et konkret mål være,
at der er en stigning i den andel af brugere, der svarer, at de generelt er tilfredse med den
service, de får.

4.2. Forventet resultat, herunder eventuelle økonomiske eller administrative gevinster
Her beskrives, hvilket resultater man forventer af forsøget, herunder eventuelle økonomiske
og administrative gevinster.

5. Hvilke regler og/eller bestemmelser skal det dispenseres fra?
Her angives de konkrete regler og/eller bestemmelser, som der skal dispenseres fra for at
implementere løsningsforslaget.
Hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage forsøg vil det være
disse regler, som der dispenseres for i forsøgsperioden.
5.1. Hvilke statslige regler?
Her angives hvilke love, bestemmelser, bekendtgørelser osv. på statsligt niveau, som der
skal dispenseres fra.
5.2. Hvilke lokale regler?
Her angives hvilke regler på lokalt niveau, som der skal dispenseres fra.
6. Dokumentation, opfølgning og evaluering
OBS: Udfyldes kun hvis kommunen/regionen/den statslige institution selv ønsker at foretage
forsøg
6.1. Tilrettelæggelse af opfølgning
Her beskrives, hvordan der følges op på, om de i punkt 4. opstillede konkrete mål nås. Det er
vigtigt at gøre sig klart, hvorledes de konkrete mål kan måles. Evalueringen skal som
minimum give svar på spørgsmålene i det udarbejdede evalueringsskema.
6.2. Hvordan sikres en fortsat efterlevelse af lovgivningens overordnede formål?
Her beskrives, hvorledes lovgivningens overordnede formål fortsat efterleves under forsøget.
6.3. Hvordan sikres borgernes retssikkerhed fortsat?
Her anføres, hvilke initiativer man om nødvendigt vil tage for at sikre borgernes
retssikkerhed.

