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Udkast til Brev vedr. regelforenkling i gul p zone 

Valby Lokaludvalg har den 3. februar modtaget brev fra Teknik- og 1 
Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, vedr. 'Regelforenkling i ny gul 2 
zone i Valby' 3 
 4 
Valby Lokaludvalg har, uanset de enkelte medlemmers holdning til p-5 
zoner, det udgangspunkt, at p-zonen er indført med politisk flertal af 6 
Københavns Kommune med den nuværende afgrænsning.  7 
 8 
Det modtagne brev om regelforenklinger synes at gå længere end det, 9 
der er kommunikeret til borgerne, idet det administrativt vil fjerne de 10 
tidsbegrænsede parkeringspladser i området. Vi er stærkt bekymrede 11 
for konsekvenserne af dette.  12 
 13 
De tidsbegrænsede parkeringspladser er placeret på udvalgte steder, i 14 
mange tilfælde efter omfattende og langvarig dialog med borgerne, fx 15 
i forbindelse med renoveringen og trafiksikringen af Gl. Jernbanevej. 16 
Vi kan blandt andet henvise to omfattende borgermøder og 17 
efterfølgende til Borgmester Morten Kabells svar til borgere og 18 
erhvervsdrivende i området. De nuværende tidsbegrænsede pladser er 19 
derfor udtryk for resultatet af en lang, lokal proces, som er endt med 20 
denne løsning som et kompromis mellem modsatrettede synspunkter. 21 
 22 
I betragtning af de allerede heftige diskussioner der pågår mellem 23 
borgerne og Københavns Kommune i forbindelse med indførelse af p-24 
zonen, vil det næppe være klogt samtidig at fjerne områdets 25 
tidsbegrænsede parkeringspladser, der netop er placeret ud fra lokale 26 
behov, med en henvisning til at man forventer et bedre flow og først 27 
bagefter vil vurdere sagen. 28 
 29 
Tilsvarende finder vi det ulogisk, at de to nævnte strækninger, den 30 
centrale del af Valby Langgade og Toftegårds Plads, skal udnævnes til 31 
'prikkede gader'. Det er borgernes forventning, at de i fremtiden vil 32 
kunne benytte disse pladser som del af deres beboerlicens på lige fod 33 
med andre, og det vil næppe blive opfattet som rimeligt, at 34 



 

 Side 2 af 2 

parkeringslicensens dækning hermed reduceres i omfang med 35 
henvisning til regelforenkling. 36 
 37 
Vi finder derfor, at man i første omgang bør bevare de nuværende 38 
forhold med tidsbegrænset parkering, hvor dette findes i området, og 39 
først i en senere fase, og med inddragelse af borgerne i området, kan 40 
overveje at ændre disse forhold. 41 
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Med venlig hilsen 
 
Michael Fjeldsøe 
Formand Valby Lokaludvalg 
 


