
Teknik- og Miljøforvaltningen 
TMF MKB Sekretariat (5945)  

Svar på politikerspørgsmål om notat om 
belægningsprocent på ladestanderpladser 

Medlem af Borgerrepræsentationen Helle Bonnesen (C) har den 25. 

april 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen i 

forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstillingen 

”Handleplan for ladeinfrastruktur 2022-2025”. 

Spørgsmål 

Har der tidligere har været udarbejdet notat om belægningsprocent 

på ladestanderpladser? 

Svar 

Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er foretaget opgørelse af 

parkeringsbelægning på et større antal elbilparkeringspladser i 

Københavns Kommune. 

Det skal bemærkes, at Teknik- og Miljøforvaltningen den 5. maj 2022 

har sendt et notat til børne- og ungeborgmester Jacob Næsager (C) 

om belægningsprocenten på ladestanderpladser (bilag 1). 
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Teknik- og Miljøforvaltningen 
TMF BPM Sekretariat (4084)  

Besvarelse vedrørende belægningsprocent på 
elbilparkeringspladser 

Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har den 30. 

marts 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Spørgsmål 

Hvad er belægningsprocenten på elbilparkeringspladserne? 

Svar 

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke en opgørelse over 

parkeringsbelægning på elbilsparkeringspladserne (p-pladser 

reserveret til elkøretøjer og med ladestandere).  

Det vil kræve, at der udføres særskilte parkeringstællinger og opgørelser 

kun for elbilspladserne. Det er der ikke bevilget midler til at udføre. 

Bevillingen til parkeringstællinger omfatter udelukkende 

parkeringstællinger på hele strækninger i 86 tælleområder. 

Der blev i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2022 fremlagt 

et budgetnotat om midler til tælling og opgørelse af 

parkeringsbelægning på elbilparkeringspladser. Der blev dog ikke afsat 

midler til forslaget i Budget 2022.  

Forvaltningen er ikke bekendt med, at der i øvrigt er foretaget opgørelse 

af parkeringsbelægning på et større antal elbilparkeringspladser i 

Københavns Kommune.  

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-

og-miljøudvalget. 

Lena Kongsbach 

Vicedirektør  
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