
Høring kommende tidsbegrænset parkeringszone Vigerslev 
Allé i Valby 

 
Baggrund  

Teknik - og Miljøforvaltningen har over de seneste år modtaget mange henvendelser 
fra borgere i området med ønske om regulering af parkering særligt efter etablering af 
gul zone Valby.   
 

I forbindelse med en analyse fra 2021, er der udført parkeringstællinger i området, 
der viser, at der er et stort parkeringspres i dele af området, særligt på de veje, der 
ligger nærmest den nuværende gule betalingszone ved Ramsingsvej og dele af Carl 
Langes Vej. For at reducere trængsel og parkeringspresset, er det besluttet at indføre 
en 3 timers tidsbegrænset zone.   
 

Der stilles forslag om, at tidsbegrænsning skal gælde mellem 8.00-22.00 på hverdage. 
Formålet er at reducere antallet af udefrakommende køretøjer, der langtidsparkerer i 
området, hvilket også forventes at give bedre adgang til parkering for beboerne i 
området.   
 

Afgrænsning  

Den kommende tidsbegrænsede zone vil gælde på kommunale- og privat fællesveje i 
området. Der stilles forslag om, at den kommende zone etableres i forlængelse af 
nuværende gul betalingszone ved Lyshøjgårdsvej og Vigerslev Allé mod øst 
inkluderer området nord og syd for Vigerslev Allé hen til Vigerslev Allé st. som udgør 
den vestlige afgrænsning af parkeringszonen.  
 
Parkeringszonen gælder ikke på helt privat grund og private veje.  

 
Regler og Licenser   

Den tidsbegrænsede parkeringszone oprettes med 3 timers tidsbegrænsning på 
hverdage 8.00-22.00.    
Det betyder, at parkering er gratis for alle, men man kan maksimalt parkere 3 timer i 
tidsrummet 8.00-22.00 mandag til fredag.   
 
Licenser  

Der udstedes digitale parkeringslicenser, der fritager fra tidsbegrænsningen.   
Man skal ansøge om parkeringslicenser på kommunens selvbetjening 
https://parkering.kk.dk/  

  

Der udstedes følgende licenser:  
   

• Beboerlicens  

Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for 
parkeringszonen. Du kan søge om én licens pr. voksen i husstanden.   
Du kan derfor kun få mere end en licens, hvis der er tilmeldt flere voksne (over 
18 år) på adressen.  
 

https://parkering.kk.dk/#!/


Du kan søge om en beboerlicens, hvis du har en firmabil. Det kræver, at din 
arbejdsgiver erklærer, at du er den eneste bruger af køretøjet.   
Du skal være registreret som bruger eller ejer af køretøjet for at ansøge om en 
beboerlicens. Informationen trækkes automatisk fra det digitale motorregister, 
når du søger om licens. Licensen er bundet til det registreringsnummer, du har 
søgt licens til.  
  

• Erhvervslicens  

Der udstedes gratis erhvervslicenser til virksomheder med adresse i den 
tidsbegrænsede zone. Erhvervslicenser kan udstedes til virksomhedens 
køretøjer, der kun må anvendes erhvervsmæssigt.  
Der er ikke begrænsning på antallet af erhvervslicenser, der kan udstedes til 
den enkelte virksomhed.  
Informationen trækkes automatisk dels om virksomhedens bopæl fra CVR-
registret og dels om bilens ejerforhold fra det digitale motorregister.  
Licensen er bundet til det registreringsnummer, der er søgt licens til.   

   

  

• Øvrige licenser  
  
  

o Lånebilslicens  

Hvis du har adresse i den tidsbegrænsede parkeringszone, kan du søge 
om en lånebilslicens, hvis du låner en bil/motorcykel i en længere periode. 
Lånebilslicensen udstedes fra 1 måned og op til 4 måneder pr. løbende 
år.   
 

o Værkstedslicens  

Skal din bil eller motorcykel på værksted, og har du en beboerlicens i 
forvejen, kan du søge om en værkstedslicens til det køretøj du låner eller 
lejer.  

 

• Gæstelicens  

Der findes i ikke dag en gæstelicens i Københavns Kommune.   
Den endelige model er derfor under udarbejdelse, og besluttes af Teknik- og 
Miljøudvalget i juni 2022.  Der stilles forslag om, at der udstedes 10 årlige 
gæstelicenser i hvert kalenderår til hver borger over 15 år med adresse 
inden for den tidsbegrænsede zone.  
 

Beboeren skal ansøge om gæstelicensen på kommunens 
selvbetjeningsløsning. Licensen udstedes til det køretøj, som skal på besøg.   
 


