
 
   

 
Nye parkeringszoner i Vanløse 

 

Vanløse Grundejersammenslutning har sendt en henvendelse til Tek-
nik- og Miljøudvalget vedrørende nye parkeringszoner i Vanløse.  

Politisk aftale om nye parkeringszoner 

Det er med kommunens budgetaftale for 2022 besluttet at etablere 15 
nye tidsbegrænsede zoner i København, herunder i Vanløse. De tre nye 
zoner etableres i forlængelse af – henholdsvis syd for og øst for - den 

nuværende tidsbegrænsede zone, Vanløse.  

Der er udarbejdet en analyse om etablering af de 15 parkeringszoner 
forud for budgetforhandlingerne om kommunens budget for 2022. 

Analysen kan findes på dagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde 
den 4. oktober 2021 eller på dette direkte link til analysen. Områderne 
omtales i analysen som forslag F, G1 og G2.  

Det er i forbindelse med budgetaftalen politisk besluttet at etablere alle 

15 parkeringszoner som tidsbegrænsede zoner. Det vil sige, at parke-
ring fortsat vil være gratis, men tidsbegrænset til tre timer.  

De tidsbegrænsede zoner gælder på kommunale veje og private fælles-

veje, men ikke på helt private veje, da kommunen ikke er vejmyndighed 
på disse. Det er muligt at indgå en aftale med grundejerne om at ind-

lemme private veje i kommunal parkeringskontrol, men det kræver en 
særskilt aftale. 

Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for 
zonen – én licens per person over 18 år i husstanden. Denne licens und-

tager fra tre timers restriktionen. På samme vis udstedes der gratis er-
hvervslicenser til erhvervskøretøjer registreret til virksomheder belig-

gende inden for parkeringszonen.  

Der er i forbindelse med projektet også afsat midler til at øge antallet af 
parkeringsvagter, så de tidsbegrænsede zoner kan kontrolleres mere ef-

fektivt og sikre, at deres formål med at begrænse trængsel i højere grad 
kan opfyldes. De nye parkeringsvagter vil indgå i den samlede kontrol-
indsats, og der kan derfor forventes en effekt på kontrolindsatsen i både 

de nye og de eksisterende parkeringszoner. 

Kommende gæstelicenser 

Der er dog også en række forhold, der skal afklares i dialog og i imple-
menteringsprocessen, som igangsættes i januar 2022, fx ift. gæsteli-

censerne.   
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https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-04102021/referat
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-04102021/referat
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/58d66723-9e72-43f0-9a53-9f867d9b23bc/902874d2-55c4-4646-97a0-fc0e2e296b68-bilag-1.pdf
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Teknik – og Miljøforvaltningen skal i forbindelse med implementering af 

zonerne undersøge mulighederne for at indføre en model med gæste-
licenser. Modellen er ikke fastlagt endnu, da der ikke på forhånd anven-

des gæstelicenser i Københavns Kommune.  

Kommende borgerinddragelse 

Forvaltningen vil forud for implementering af zonerne blandt andet 
inddrage Lokaludvalget og borgerne i forhold til den helt endelige af-

grænsning og implementering af zonen, samt også det endelige tids-
rum, hvor tidsbegrænsningen skal gælde.  

Der er derfor fortsat nogle forhold, som skal endeligt besluttes af Teknik 
– og Miljøudvalget (forventeligt i sommer 2022) herunder også model-

len for gæstelicensordningen.  

Zonerne forventes at træde i kraft i perioden fra december 2022 til 
marts 2023. Der skal etableres et stort antal zoner og den endelige ud-

rulning vil derfor først blive fastlagt i den indledende planlægning af 
projektet. 

Lokaludvalgene vil blive inddraget i de tidlige faser, og der forventes at 

blive afholdt borgermøder i hver bydel. I den forbindelse er forvaltnin-
gen opmærksom på, at Vanløse Grundejersammenslutning også har in-
teresse i sagen og vil modtage en invitation til dette.  

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 


