KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

NOTAT

27-01-2017
Til gruppeformandskredsen
Sagsnr.
2017-0067763
Åbning af p-pladser ved Rådhuset
Gruppeformandskredsen skal i mødet den 3. februar 2017 forholde sig
til benyttelsen af parkeringspladserne ved Rådhuset.
Gruppeformandskredsen skal tage stilling til:

Dokumentnr.
2017-0067763-1
Sagsbehandler
Pia Preibisch Behrens

1) At der åbnes op for offentlig parkering på 35 af de i alt 57
parkeringspladser ved Rådhuset.
2) At der fastsættes tidsbegrænsning på 2 timers parkering på de
32 parkeringspladser for både offentligheden og
borgerrepræsentanter.
Baggrund
I forbindelse med Budget 2016 (BR 1. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O
og V) aftalte parterne følgende: ”… at åbne p-pladser på kommunale
institutioner, så de bliver offentligt tilgængelige. Teknik- og
Miljøforvaltningen skal, med inddragelse af de relevante forvaltninger
og med udgangspunkt i belægningsprocenter, komme med forslag til
åbning af mindst 300 pladser indenfor rød, grøn og blå zone og
mindst 100 pladser udenfor disse zoner. Forslaget skal behandles
politisk i første halvdel af 2016, så pladserne kan åbnes inden
udgangen af 2016.”
Udvalgsbehandlinger
Indstillingen vedrørende åbning af parkeringspladser på kommunale
institutioner blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 22. august
2016 og i Økonomiudvalget den 6. september 2016. I den forbindelse
blev det ligeledes besluttet, at spørgsmålet vedr. parkeringspladser ved
Rådhuset skulle til behandling i Gruppeformandskredsen. På mødet i
Borgerrepræsentationen den 22. september 2016 blev sagen taget af
dagsordenen ved mødets start med henblik på behandlingen i
Gruppeformandskredsen.
Status
220 af de i alt 400 parkeringspladser er gjort offentligt tilgængelige
ultimo 2016. De resterende 180 parkeringspladser er endnu ikke
åbnet, hvilket skyldes manglende finansiering til drift af porte og
sikring af ejendomme. Der er ligeledes ikke finansiering til ekstra
parkeringskontrol for alle 400 parkeringspladser og til dækning af tab
af lejeindtægter ved to lokaliteter. I forbindelse med Budget 2017 blev
der ikke afsat midler hertil.
Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til Overførselssagen 20162017 et budgetforslag for denne manglende finansiering til afledt drift
på 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Bliver der afsat midler i
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forbindelse med Overførselssagen 2016/2017, bliver sagen atter
forelagt til behandling i Økonomiudvalget, hvorefter
Borgerrepræsentationen får sagen til endelig beslutning.
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