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Sekretariatet for Valby Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  3 

Høringssvar kommende gæstelicens i 4 

tidsbegrænsede P-zoner  5 

 6 

Valby Lokaludvalg har modtaget høring om model for 7 

tildeling af  8 

gæstelicenser i de eksisterende og kommende zoner med tre 9 

timers parkering.  10 

 11 

Lokaludvalget har tidligere indsendt høringssvar om det 12 

samlede  13 

forslag om indførelse af tretimers zoner, indsendt 27. juni 14 

2022. I den forbindelse blev der afholdt et borgermøde med 15 

ca. 30 deltagere. I  16 

forbindelse med nærværende høring har vi inddraget 17 

borgerne via  18 

Lokaludvalgets facebookside og havde den 22. november 19 

modtaget 22 svar, der er indgået i behandlingen. Forslaget 20 

er blevet drøftet i  21 

udvalget Byudvikling og Trafik og afgives med forbehold 22 

for  23 

Lokaludvalgets endelige godkendelse. 24 

 25 

Da forslaget blev præsenteret for lokaludvalget og 26 

borgerne før  27 

sommerferien, var der tale om at tildele 10 gæstelicenser 28 

om året pr. beboer. Der var opbakningen til den model, 29 

omend der også var  30 

forslag om, at antallet skulle være højere, fx ved en 31 

tilkøbsordning.  32 

Lokaludvalget bakkede op om den model. 33 

 34 
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I det nye forslag er der tale om at tildele et ubegrænset 35 

antal gæstelicenser. Lokaludvalget ønsker dertil at anføre 36 

følgende:  37 

 38 

 Et ubegrænset antal licenser ansporer ikke til at 39 

økonomisere med dem og mindsker dermed effekten af 40 

at indføre p-zonen, der skulle føre til færre 41 

parkerede biler i områderne. 42 

 43 

 Der er ikke et ubegrænset behov for gæstelicenser 44 

hos beboerne i området. 45 

 46 

 47 

 Der kan være en risiko for, at beboere ubegrænset 48 

uddeler  49 

gæstelicenser til bekendte, der arbejder i området 50 

eller som bor i tilstødende områder, eller i værste 51 

fald, at der opstår et  52 

uofficielt marked for uddeling af gæstelicenser til 53 

folk, der  54 

ønsker at parkere gratis i området. 55 

 56 

Hvis ordningen indføres, opfordrer vi til, at den 57 

evalueres grundigt efter 1 år. 58 

 59 

I øvrigt ønsker lokaludvalget at gentage beboernes ønske 60 

om, at zonen tidsbegrænses til kl. 21 i stedet for kl. 22. 61 

Det ville gøre det muligt at  62 

invitere gæster kl. 18 uden at skulle bruge en gæstelicens 63 

og dermed mindske behovet for, at gæstelicenser tildeles 64 

ubegrænset. 65 

 66 

 67 

Venlig hilsen 68 

Michael Fjeldsøe  69 

Formand Valby Lokaludvalg  70 

 71 
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