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BR 31. maj 2018 Salg af Dantes Plads til etablering af
underjordisk parkeringsanlæg, Indre By (Fortrolighed ophævet
pr. 1/3 2019)
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til nedlæggelse af Dantes
Plads som offentlig vej, nedlæggelse af parkeringspladser og salg af
Dantes Plads til etablering af underjordisk parkeringsanlæg.
Beslutning
Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende
ændringsforslag til indstillingens 3. at-punkt (ÆF1):
”3. at Borgerrepræsentationen bemyndiger Økonomiforvaltningen og
Teknik- og Miljøforvaltningen til at undersøge muligheden for at
acceptere Q-Parks købstilbud, indeholdende forudsætning om
overdragelse af 50 pladser i parkeringsanlægget til Københavns
Kommune. Udgiften på 28 mio. søges finansieret i forbindelse med
forhandlingerne til Budget 2019.”
Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte
ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 44 stemmer imod 10. Ingen
medlemmer undlod at stemme.
For stemte: V, C og I.
Imod stemte: A, Ø, Å B, F og O.
Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt med 47 stemmer
imod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, B, F, V, C, O og I.
Imod stemte: Å.
Indstillingen 2. at-punkt blev godkendt med 38 stemmer imod 16.
Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, B, F og O.
Imod stemte: Å, V, C og I.
Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt med 39 stemmer imod 15.
Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, B, F, O og 1 medlem af I (Karina Bergmann).
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Imod stemte: Å, V, C og 1 medlem af I (Alex Vanopslagh).
Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt med 48 stemmer imod 6.
Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, B, F, V, C, O og I.
Imod stemte: Å.
Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende
protokolbemærkning:
”Venstre og Det Konservative Folkeparti ønsker at kommunen lejer
parkeringspladser i det underjordiske anlæg, når det står klar til
ibrugtagelse, svarende til de 49 nedlagte kommunale pladser i terræn.
Endvidere skal de 49 parkeringspladser i terræn først nedlægges, når
selve byggeriet af parkeringsanlægget går i gang.”
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance videreførte deres
protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:
”Vi kan ikke være med til at nedlægge 50 offentligt tilgængelige
beboerparkeringspladser, vi ønsker dem reetableret under jorden.”
Alternativet videreførte deres protokolbemærkning fra
udvalgsbehandlingen:
”Alternativet ønsker ikke at etablere yderligere parkeringspladser
indenfor kommunegrænsen, idet øget udbud af disse også vil øge
anvendelsen af personbiler, der bidrager til luftforurening, udledning
af klimagas og øget trængsel i byen. Vi ønsker at styrke offentlig
transport, cykling og delebiler.”

TMU 19. juni 2017 Underjordisk parkeringsanlæg på Jarmers
Plads og Dantes Plads, Indre By
I Overførselssagen 2015-2016 blev der afsat midler til en
forundersøgelse af underjordisk parkeringsanlæg på Jarmers Plads og
Dantes Plads. Forundersøgelsen fremlægges hermed til efterretning.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

BR 30. marts 2017 Tilpasning af udbud for underjordiske
parkeringsanlæg
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til justering af udbud af
Dantes Plads til etablering af privat, underjordisk parkeringsanlæg.
Justeringen vil muliggøre parkeringsanlæg uden reetablering af
parkeringspladser på jordoverfladen.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
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BR 13. oktober 2011 Udmøntning af tiltag på P-området 20112014
10. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at udpege et antal
lokaliteter, til etablering af private p-siloer omkring Middelalderbyen,
med henblik på at igangsætte en udbudsproces i 2012.
Beslutning
Der ønskedes delt afstemning om indstillingens 4. at-punkt.
Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt med 29 stemmer imod 21.
For stemte: A, B, C, O og V.
Imod stemte: F, I, Ø og Jaleh Tavakoli (løsgænger).
Indstillingen [incl. 10. at] blev herefter godkendt med 29 stemmer
imod 18. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, O og V.
Imod stemte: F og Ø.
Følgende undlod at stemme: I.
Socialistisk Folkeparti videreførte sin protokolbemærkning fra
udvalgsbehandlingen:
”Socialistisk Folkeparti er ikke med i ”Aftale om udmøntning af
fornyet P-strategi i 2009” fordi partiet ikke kan acceptere, at der igen
skal etableres flere parkeringspladser i byens gader. Socialistisk
Folkeparti går ind for at prioritere grøn mobilitet: Cykler, kollektiv
transport og fodgængere.”
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