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PARKERING 

Invitation til evaluering af den nye p-ordning 
I foråret 2016 evaluerer vi den nye p-ordning, som trådte i kraft 1. april 2015. Gennem 
blandt andet dialogmøder og interviewanalyser har vi et godt indtryk af en række 
synspunkter på den nye ordning. Har du supplerende punkter til evalueringen, kan du 
stadig nå at bidrage med dem senest 14. marts 2016 ... læs mere 

http://www.frederiksberg.dk/Borger/Trafik-og-parkering/Nyheder-om-trafik-og-parkering/Evaluering-p-ordning.aspx
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Evaluering af den nye p-ordning
I foråret 2016 evaluerer vi den nye p-ordning, som trådte i kraft 1. april 2015. Gennem dialogmøder og 
interviewanalyser m.v. har vi et godt indtryk af en række synspunkter på den nye ordning. Har du 
supplerende opmærksomhedspunkter til evalueringen, er du velkommen til at bidrage med dem til 
evalueringen senest 14. marts 2016.

Den nye p-ordning, som trådte i kraft 1. april 2015, bliver evalueret i foråret 2016. Det er hensigten med 
evalueringen at gøre status og eventuelt gennemføre justeringer. Hvilken effekt har ordningen haft? Hvad 
har virket, og hvad har ikke? Hvad er hensigtsmæssigt, og hvad er ikke?

Formålet med p-zonen er at forbedre parkeringsforholdene for byens borgere og erhvervsliv, som derfor har 
fået særligt gunstige parkeringsvilkår. Udenbys borgere med et ærende på Frederiksberg har også rimelige 
parkeringsvilkår, hvorimod dem, der ikke har et ærinde på Frederiksberg, ikke længere har et incitament til at 
parkere her. Indtægterne fra parkering tilgår statskassen, medmindre kommunen anvender dem til 
parkeringsformål. 

Vi har gennem en række dialogmøder, workshop på erhvervskonferencen, spørgeskema i forbindelse med 
vores parkeringsundersøgelse m.v. fået et godt indtryk af en række af de forhold, der skal evalueres på. Men 
vi er selvfølgelig altid åbne over for ekstra input.

Så har du et input til evalueringen, en bemærkning eller et supplement til nogle af de særlige 
opmærksomhedspunkter, som vi har angivet efterfølgende, så send os en mail på 
bedreparkering@frederiksberg.dk. Vi vil meget gerne modtage dit bidrag senest 14. marts 2016.

Særlige opmærksomhedspunkter

Vi har bemærket os nogle punkter, som har særlig interesse for erhverv på Frederiksberg, og som sammen 
med en række andre punkter, vil blive taget op i evalueringen. 

Nogle af de særlige opmærksomhedspunkter, vi har noteret os er:

 Udvidelse af p-zonen
P-zonen er blevet udvidet til hele Frederiksberg og udgør en samlet zone. På hverdage gælder p-zonen fra 
07-24, om lørdagen fra 07-17. Med en p-licens er det muligt at parkere på alle offentlige veje i hele 
kommunen. Med udvidelsen af p-zonen er der sat en stopper for de mange udefrakommende gratis 
langtidsparkeringer i den vestlige del af Frederiksberg, så der er blevet bedre plads til Frederiksbergs 
beboere, erhvervsdrivende og gæster.

 Licens til erhvervskøretøjer
I den nye p-ordning er det blevet muligt for virksomheder på Frederiksberg at få en særlig erhvervslicens til 
alle virksomhedens køretøjer. Tidligere var der en begrænsning på antallet. Prisen er fastholdt på 1.200 kr. 
pr. år om året pr. bil. Samtidig er det også blevet muligt for f.eks. håndværkere, som arbejder i en 
virksomhed uden for Frederiksberg, at få en erhvervslicens til arbejdsbilen. Der har ikke været mange 
kommentarer til disse ændringer.

 Prisen på parkering
Prisen på parkering er i nogle tilfælde steget pr. 1. april 2015. Det gælder pendlerlicensen og prisen på en 
almindelig p-billet. Den maksimale pris for parkering en hel dag er nu 70 kr. mod tidligere 35 kr. De første 2 
timer er dog fortsat gratis. Der er nu mulighed for at betale på timebasis – med en differentieret timepris, så 
3. time koster 10 kr., 4. time 15 kr. og de følgende timer koster 20 kr. med et max. på 70 kr. for en hel dag. 
Det betyder, at man nu kan parkere 4½ time for samme pris (35 kr.), som det før 1. april 2015 kostede at 
parkere godt 2 timer. Prisen på parkering har ikke været reguleret i 10 år. 

Prisen er i nogle tilfælde hævet, fordi den meget lavere pris på Frederiksberg i forhold til København, hvor 
prisen jævnligt reguleres, medfører, at folk med ærinde i København ”bekvemmelighedsparkerer” på 
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Frederiksberg. Prisen er også hævet for at øge den adfærdsregulerende effekt. Prisen var tidligere meget 
lav sammenlignet med prisen på kollektiv trafik, hvilket gjorde at der ikke var noget klart incitament til at 
overveje den kollektive trafik i stedet for bilen. 

 Pendlerlicens for medarbejdere
Som en særlig ordning for folk, der arbejder på Frederiksberg, har vi en pendlerlicens. Det kender man f.eks. 
ikke fra Københavns Kommune. Pendlerlicensen koster 400 kr. pr. måned eller 4.800 kr. pr. år. Det er noget 
billigere end at parkere med almindelige dagsbilletter. Det har været fremført, at pendlerlicensen er en 
”ekstra skat” på erhverv, og at det er for besværligt at købe licensen.

At pendlerlicensen skulle være en ekstra skat på virksomhederne er ikke sandt. Pendlerlicensen er personlig 
og direkte rettet mod medarbejderen for at den kan have en adfærdsregulerende effekt. Det kan den kun 
have, hvis den er personlig, og man skal forholde sig til den en gang i mellem, for netop at foretage 
overvejelsen om, hvorvidt det er nødvendigt at tage bilen, eller der er  vælge alternativer. Prisen på 400 kr. 
om måneden kan ikke være lavere, hvis den skal kunne påvirke pendlere til at benytte andre transportmidler 
end bilen. Den absolut billigste kørsel med offentlige transportmidler er et periodekort på 30 dage til 2 zoner. 
Det koster 365 kr.

At det er lidt besværligt at købe licensen, kan vi være enige i, og vi vil se på muligheden for at gøre det 
enklere. I forbindelse med købet forlanger vi dokumentation for, at man er ansat på Frederiksberg, f.eks. i 
form af kopi af en lønseddel (hvor man gerne må strege lønnen ud, for den er vi ikke interesseret i). Vi ville 
meget gerne foretage dette check automatisk ved opslag i SKATs register, men det er der desværre ikke 
lovhjemmel til. Et andet forhold, der har været nævnt er, at man max. kan købe licens for 3 måneder ad 
gangen, det vil sige man skal købe 4 gange om året. Frekvensen er fastsat ud fra hensynet til muligheden 
for at kontrollere, at man fortsat er ansat på en arbejdsplads på Frederiksberg. Overvejelser om en 
forlængelse af perioden, som man kan købe licens for, vil indgå i evalueringen. Det vil indgå i evalueringen, 
om perioden skal forlænges.

 Bruttolønsordning
Det er ikke muligt at aftale en bruttolønsordning om pendlerlicensen sådan som den er tilrettelagt i dag. For 
at blive omfattet af en skattemæssig bruttolønsordning kræver det, at der kan købes licens for 12 måneder af 
gangen, og at licensen betales direkte af arbejdsgiveren. Medarbejderen må altså ikke selv betale for godet 
og efterfølgende få refunderet udgifterne. En bruttolønsordning vil indebære økonomiske fordele for den 
enkelte arbejdstager, men også medføre, at incitamentet til at benytte andre transportmidler bliver mindre 
eller forsvinder helt. En bruttolønsordning vil derfor virke imod målene med parkeringsordningen. 
Overvejelser om muligheden for en bruttolønsordning vil indgå i evalueringen.

 Korttidsparkering på handelsstrøg
På Gl. Kongevej, Falkoner Allé, Godthåbsvej og H.C. Ørsteds Vej er der 30 min. parkering 09-18 på 
hverdage (09-15 om lørdagen). Uden for disse tidsrum er der 2-timers p-zone. I de fleste forretningers 
åbningstid kan man derfor ikke købe sig til parkering i mere end 30 min. Det skulle gerne sikre en udskiftning 
på p-pladserne, mens forretningerne har brug for det. Kunder, der har behov for at parkere længere tid, kan 
parkere på sidevejene. Om aftenen og natten kan disse veje benyttes af beboerne.

Efter drøftelse med Frederiksberg Erhverv er der indført korttidsparkering (dog 60 min.) på Peter Bangs Vej i 
de tilsvarende tidsrum.     

Vedr. evaluering af parkeringsordning:



Jeg arbejder på Frb. Rådhus og benytter erhvervslicens. Min oplevelse er at det nye system er en 
markant forringelse i forhold til det tidligere system hvor jeg automatisk fik fremsendt en ny 
parkeringslicens. Med den nye ordning bestiller jeg en måned ad gangen (da udgiften ellers bliver 
for stor med stigningen til 400 kr.)  - hvor jeg før ikke brugte tid på det skal jeg nu:

 Hver måned: gå ind og bestille parkering – så skal jeg sideløbende logge på e-boks, 
downloade og gemme min seneste lønseddel på computeren – herefter tilbage til 
parkeringssiden og vedhæfte lønseddel – dette tager ofte 15 min. fordi der så er problemer 
med netværk, e-boks eller parkeringssiden. Det oplevelse som spildtid og bliver meget 
hurtigt frustrerende.

 Sørge for tydeligt at få noteret i min kalender hvornår parkeringen udløber (og stå en del 
morgener og være i tvivl om den nu er udløbet – og har medført 2 parkeringsbøder indtil 
videre, fordi jeg i starten var uopmærksom på dette)

Kort sagt har jeg kun oplevet ulemper i forbindelse med det nye system – og det bliver ikke bedre 
med tiden – dvs. det har ikke ændret min oplevelse af systemet af jeg har vænnet mig til det. 

Venlig hilsen 

Signe Vestergaard
Pæd. idrætskonsulent

Skoleafdelingen, Skole og SFO
Børne- og Ungeområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 3821 0025
www.frederiksberg.dk

  

Det vil være mere praktisk med et kort, som kan placeres i bilruden.
Vi er mange familier, som har flere biler. For at få familielivet til at fungere, er det nødvendigt af og 
til af skifte bil.
Jeg ved, der kan ændres registreringsnummer på nettet. Men det er oplevet noget besværligt.

Som medarbejder på rådhuset, synes jeg, at 400 kr månedlig var en stor stigning.

Venlig hilsen 

Laila Binder
personalekonsulent

SSA Stab, Personale og løn
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Mobil:     +45 2898 5108
http://www.frederiksberg.dk

  

Udover at jeg som erhvervsdrivende syntes at de nye P-regler er fine, så syntes jeg som beboer (i 
Smallegade) at det er temmelig irriterende at alle de “små” virksomhedsejere (frisør, pizza, kiosk, 
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renseri, massør osv.) som tidligere parkerede i de små sidegader, nu optager 50 % af alle 
parkeringspladser på Smallegade, da det er lettere for dem at rende ud og sætte deres 
parkeringsskive hver 2 time, hvilket de slap for tidligere, så jeg syntes måske at vagterne skulle 
være lidt mere obs på biler der “snød” i dagtimerne.

Men ellers længe leve Parkering Frb. i forhold til mange andre kommuner.

Mange hilsner
Thomas

Hej. 
Lige et par hurtige forslag. 

Hvis der skal være parkeringsafgifter, skal der også være p automater.  Her bag Søndermarken 
kommer der mange turister til zoo der ikke kan downloade og købe p billetter via app. 

Tids zonen bør formindskes. Da de apps i anbefaler at bruge ikke tager hensyn til tider hvor der er 
gratis. Og derved skal gæster vågne kl 07 for at købe parkering. 
At det evt starter kl 09 vil ikke ændre på parkerende.  

God dag. 

Hilsen 
Steen Houmøller
Bag Søndermarken. 15

kære Udvalg

en enklet kommentar ift parkeringhøring.
som beboer med bopæl på peter bangs vej nær peter bangs vej station, kan det undre mig at man 
laver 1 times parkering også efter butikkers lukketid.
det optime må være at give plads til parkering for forretningsdrivende i deres åbningstider - når 
butikkerne så er lukket kunne man jo stille de samme parkeringspladser til rådighed for borgerne 
(både fra kommunen eller dem som kommer som gæster) - der er jo ikke rigtig nogen grund til at 
peter bangs vej har tons af ledige p-plads om aftnen men at alle andre kæmper om de få der er på 
sidevejene - Så hellere frigive disse når butikkernes kunder alligevel ikke kan handle.

et lille pip herfra og med venlige hilsner
Rikke Albrehctsen 

    quotegrafik.dk _ mellem-rum.dk
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Den nuværende P-ordning har desværre ikke haft den effekt, som ønsket – at vi borgere rent faktisk kan 
finde p-plads, når vi kommer hjem fra arbejde.

Prisforskellen mellem Frederiksberg og Københavns kommune medfører stadig, at borgere udefra parkere i 
området og tager metro eller går ind til København, når de eksempelvis om aftenen skal ud at spise, 
biografen mm. Nu har Københavns kommune endda meddelt, at de dels vil udvide deres betalingszoner 
samt sætte prisen op, hvilket vil forværre situationen.

Gratis 2-timers zone gør det heller ikke bedre – vi kan se, at gæster til beboere i området går på gaden for 
at stille skiven hver 2. time. Afskaffelse af gratis 2-timers parkering vil anspore gæster til at komme med 
offentlig transport.

Samtidig skal det nævnes, at den el-bils ordning Frederiksberg kommune er med i, har medført at disse el-
biler bliver parkeret på almindelig p-pladser og ikke kun el-bil parkeringspladser – så det medvirker også til, 
at det nærmest er umuligt at finde p-plads i vores område – hvis man kommer hjem efter kl. 17.00.

Sæt prisen op, så den svarer til Københavns kommune zone 3200 og afskaf gratis 2-timers zone.

Med venlig hilsen
 
Finn Allan Jonstrup
Forhåbningsholms Allé 30, 2.th.
1904 Frederiksberg C

Hej

Tak for mailen.

De besøgende vi har haft kan ikke finde automaten.  Vi ved dog at den ligger helt oppe ved runddelen og det vil 
sige, folk skal rende 600 meter.

Automaten har ligeledes været i stykker flere gange.

Så, vores mening.  Ikke smart.  I må op på smartphone niveauet, så folk kan købe når de parkere. Det er jo blevet 
så moderne.

Der er København trods alt bedre, for der står automater overalt.

Vore gæster skal dermed vide hvorlænge de vil blive.   Har de sat den til 20.00 så forlader de middagen og det er 
ikke smart.   Husk på, at de fleste af vore gæster er oppe i alderen og bruger bestemt ikke smartphones.

Med venlig hilsen
--------------------------------------------
Dancan Cinema Services ApS
 



Carit Etlars Vej 5, 1.tv.
1814 Frederiksberg C
Denmark - Dänemark
 
VAT – DK35641483
 
Telephone 0045 40504180
 
info@dancan.dk
www.dancan.com
 

Fra: Pia Rasmussen [mailto:pr_breakthrough@hotmail.com] 
Sendt: 29. februar 2016 21:17
Til: erhverv@frederiksberg.dk
Emne: RE: Nyhedsbrev februar 2016

Sikke en omgang ævl....vil gerne vide hvilke butikker der har syntes det var en super løsning....95 F 
butikkerne får leveret varen. ...jeg er på grønttorvet hver morgen....og 9 udaf 10 gange, er der ingen 
parkering udover 50-_60 meter fra mit lejemål....endelig er der ved at ske noget nede i " den billige 
afdeling" af Peter Bangs ...og så KN man ikke engang komme af med sine vare.....flot eller 
flovt....????

Som virksomhed var det praktisk at man før kunne have ”skrabe P licenser” liggende til Kunder/ gæster.
Nu skal jeg bede vores gæster, køre ned og finde en automat de kan indløse billet i, alternativt selv få deres 
nummerplade og cykle ned og indløse billet.
De gæster der kommer fast har jeg bedt downloade Easypark App. 

Det er de gæster der kommer enkelte gange der er problemer med.
Hvis jeg kunne gøre det samme på nettet og ikke skulle ned til automaten, ville det fungere bedre (hvis man 
kan er det ikke lykkes mig at finde ud af hvordan).

Med venlig hilsen

Tina Schønemann 
Sekretær

ts@dag.dk
D: 33 860 860
M: 28111428
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Sankt Knuds Vej 25 | 1903 Frederiksberg C 
T: 33 860 860 dag.dk

”Tilmeld dig branchens Nyhedsbrev her”

Kære kommune

Jeg vil gerne lige ytre min utilfredshed med den nye ordning selvom jeg nok ikke fylder så 
meget på jeres dagsorden.

Jeg har en klinik på Frederiksberg Alle 49, hvor jeg har behandlinger samt har salg af 
egne produkter til forhandlere i hele Danmark.

Da jeg selv bor i Vanløse cykler jeg som regel på arbejde, men 1-3 gange om ugen bliver 
jeg nød til at tage bilen, fordi jeg skal ud med produkter til andre forhandlere.

Jeg synes, at prisen for en pendlerbilist kr. 4.800,-, som jeg hører ind under er alt for dyr, 
når man tænker på, at jeg kun optager pladsen, hvor folk er på arbejde (dvs. der er aldrig 
problemer i min åbningstid med at finde plads, hverken for mig eller beboerne) få gange 
om ugen.

I kan se jeg har erhverv på Frederiksberg og er derfor ikke pendler. Jeg er en 
enmandsvirksomhed uden ansatte. Da bilen kun bliver brugt i ny og næ (her er jeg jo 
miljøbevidst) er den ikke registreret som firmabil. Dette kan på ingen måde betale sig, for 
en som jeg, der bruger den så lidt som muligt.

Det vil være rart hvis I kan gå ind og kigge på denne problematik, så selv os små 
virksomheder kan være med i den nye ordning. 
Kr. 1.200,- som de andre virksomheder med firmabil, der holder der hele tiden, kan få 
licensen til synes jeg også, jeg burde få tilbudt.

Lige pt. når jeg tager min bil, rykker jeg den hver 2. time. Det er gratis for mig, men 
besværligt. I får ingen peng, da kr. 4.800,- er for stor en udgift, for en lille virksomhed.
Dvs. det er en win win situation, hvis jeg betaler kr. 1.200,- får I flere penge samt jeg kan 
tage det roligt med mine klienter uden at skulle ud og flytte bil.

Jeg har talt med de små erhvervsdrivende på Alléen og de har jo samme problem som 
jeg, så jeg er i hvert fald ikke den eneste der synes det er blevet alt for dyrt for 
erhvervsdrivende på Frederiksberg. Øv øv

KH Heidi Maltby

Naturlig Smuk
Frederiksberg Allè 49
1820 Frederiksberg C
CVR: 28622627
M: +45 31131155

http://www.dag.dk/tilmeld-nyhedsbrev-private.aspx


E: heidi@naturligsmuk
W: naturligsmuk.dk
F: naturligsmuk
I: @naturligsmuk

Jeg har handicap-p-kort og skal finde parkering så tæt som muligt på FrederiksbergEfterskole, Kastanievej 2. 
tors den 10.3. kl. 18.45 til 20.15. Koster det penge at parkere?
Kan I oplyse om det er muligt?
Mvh
Gunhild Lorentzen

Tak for fremsendte nyhedsbrev med bl.a. info om evalueringa af parkeringsordning på 
Frederiksberg. 

Jeg driver en ny virksomhed på Frederiksberg, en lille enkeltmandsvirksomhed, hvor det ikke kan 
betale sig at indregistrere bilen i virksomheden, rent økonomisk. Derfor skal betale pedlerlicens, 
mens min nabo længere nede ad vejen kan få erhvervslicens, da bilerne er registreret i 
virksomheden. Jeg tror det gælder for mig, og de fleste nyopstartede enkeltmandsvirksomheder, at 
det ikke økonomisk kan forsvare sig at omregistrere bil til virksomheden - og derfor betaler 
pedlerlicens, på lige fod med pedlere, der skal til/fra arbejde. Hvis Frederiksberg kommune ønsker 
at fremme iværksætteriet på Frederiksberg og støtte nye virksomheder, så forstå jeg ikke at man kan 
lave en ordning, hvor man så ikke viser lønseddel frem, men husleje dokumentation og CVR 
dokumentation frem og kan få erhvervslicens på lige fod med større virksomhedder. 

Håber i vil tage emnet op - altså om virksomheder, små enkeltmandsvirksomheder der betaler 
husleje, affaldsafgift og og skatter til kommunen, ikke bør tages i betragtning til erhvervslicens, på 
trods af at bil ikke er registreret i virksomheden, men ejes og benyttes til arbejde.

I bruger et argument på at beløb matcher en 2-zones retur billet. Jeg ved ikke om jeg kun taler for 
mig selv. Men jeg kører jævnligt til møder, henter varer, kører til hjemmeborgere til fordel for 
hjemmebehandling, og kan ikke undvære min bil i forbindelse med arbejde og det kan bestemt ikke 
sammenlignes med at komme til/fra arbejde. - og det forestiller jeg mig også at andre iværksættere 
gør. 

Jeg ser frem til at høre fra jer - og krydser fingre for forbedringer med p-licens ordning.

Bedste Hilsner
Mette Kuhre

http://naturligsmuk.dk/


A: Rolfsvej 12, 2000 Frederiksberg C
M: info@kuhrefysio.dk
W: www.kuhrefysio.dk
T: 40264509

Frederiksberg, d. 11 marts 2016

Jeg har boet på Frederiksberg siden 1989 i området omkring Danas 
Plads/Vodroffsvej, først på Danas Plads og nu Vodroffsvej 37.
Jeg må sige, at jeg ved noget om parkering i mit område. Det er selvfølgelig 
blevet svære og svære, at finde plads, som tiden
går. Det skyldes selvfølgelig flere biler, men også færre P-pladser. En tredje 
parameter er, at man accepterer flere nye boliger
på et begrænset område, deraf mere behov for P-pladser. Jeg ved godt at man 
skal betale indtil en parkeringsfond, men hvad hjælper
det, når der alligevel ikke anlægges flere p-pladser, betalt af denne fond. Ja, 
det altså mit indtryk. Og hvad sker der, hvis man ikke
bruger pengene i fonden inden for en bestemt periode, pengene skal betales 
tilbage til indskyder, som så kan sidde og grine af det.
Deres etableringsomkostninger falder. Dette bruges især af store 
udlejningsselskaber, som på den måde optimere sit overskud,
ved at man kalkulerer med, at kommunen ikke når at etablere nye P-pladser, 
inden for en given tid. Og taberen er de eksisterende
frederiksbergborgere med bil, som nu skal kæmpe om samme P-pladser, mod 
de nye tilflyttere i de nye boliger.

Angående den nye P-ordning, hvor man nu kan betale via mobil/internet, giver 
desværre ikke det ønskede flow i udskiftning af
biler, som kommer udefra. Man ved, at man kan parkere gratis de 2 første 
timer, og hvis man lige skal forlænge sit ophold
kan man lige købe sig ekstra tid, uden at skulle bevæge sig tilbage til sin bil. 
Det er simpelthen for nemt at forlænge
sin parkering. Og når dette sker, bliver bilen ikke flyttet, så vi, 
frederiksbergborgere, kan komme til.

Det skal laves sådan, at udefra kommende biler, skal flyttes, og på den måde 
gøre det mindre attraktivt at langtidsparkere
på frederiksberg. Det skal stadig være muligt at dags-parkerer på 
frederiskberg, men så skal man også betale fra ankomst
tidspunkt, d.v.s. man parkere ikke gratis de 2 første timer.

mailto:info@kuhrefysio.dk
http://www.kuhrefysio.dk/


Jeg har hørt, at nu vil man anlægge cykelstier på Vodroffsvej, med det tilfølge, 
at endnu flere P-pladser nedlægges. 
Det kan området slet ikke bære. Vi, frederiksbergborgere, som bor på 
Vodroffsvej er allerede hårdt trængt i forvejen. 
Man kan hører på forslagsstillerne, at man overhovet ikke kan lide sine 
medborgere, som også bor på Frederiksberg, og 
vi har endog boet her i rigtig mange år.

Hvis der skal anlægges cykelsti på en Vodroffsvej, er der kun en ting, at gøre, 
og det er at ensrette Vodroffsvej og
derefter lave skråparkering på hele strækningen, se det vil give mening. Og 
det er indiskutabelt.

Tak fordi I gav jer tid til læse mine bemærkninger.

Med venlig hilsen

Claes Berg
Vodroffsvej 37, 1 th
1900 Frederiksberg C

 

Hejsa.

Kan læse i Frederiksberg Bladet at det var i går d. 14/3 I skulle have evt. input.
Men lidt svært når avisen først udkommer i dag d. 15/3, men håber det lykkedes alligevel...

Jeg bor på en vej, Niels Ebbesens Vej, hvor der er meget pres og rift om parkeringspladserne.
Der ligger en skole, flere daginstitutioner, firmaer og der er meget kort afstand til byen (Kbh).
Mange parkerer her og tager turen videre til biograf, spisested, arbejde, Strøget osv., da der kan 
parkeres gratis i 2 timer, samt at afgiften er billigere her end i Kbh.

Der er en flere ansatte på skolen, som parkerer gratis hele dagen, da de går ud og stiller skiven 
flere gange i løbet af dagen. P-vagterne ved det, men siger at de intet kan gøre.
Var der ikke en gang en regel om at man ikke måtte parkere i samme gade når tiden udløb??

Det er frusterende for os beboere, der skal bruge meget lang tid på at finde en plads, samt man 
føler sig snydt over at systemet bliver udnyttet på den måde.

Den 2 timers regel burde helt fjernes, der er ikke ret mange steder, man kan parkere gratis og 
efterfølgende tid til en meget lav afgift.
Kan man ikke programmere ind i P-vagternes scannere, at der på nr. plade noteres vej og ud for nr 
som bilen scannes ved? Det må da også mindske gratisterne, da de efterfølgende skal bruge tid 
på at flytte bilen, hvilket de skal bruge mere tid på, samt at det ikke er sikkert at der er en ledig 
plads.

Mvh



Tina

Hej.
 
Antallet af parkeringspladser kunne øges, hvis alle parkerer hensigtsmæssigt. På Alhambravej og 
rigtig mange andre steder er der bokse til 3 og 4 biler. Rigtig ofte er der en, nemlig den første eller 
den sidste, der ikke kører helt til stregen, og dermed i virkeligheden bruger 2 pladser, fordi de 
spilder 1/2 – 1 meter foran eller bag bilen. Jeg tænker det er ubetænksomhed, og ikke pond vilje. 
Derfor, hvis parkeringskontrolanterne havde en lille “folder”, hvor der gøres opmærksom på 
problematikken, så ville mange formentlig være mere hensynsfulde. Jeg tænker folderen kunne 
sættes under viskeren på de formasteliges biler.
 
Med venlig hilsen
Niels
 
Niels Sejersen
Epikur
Alhambravej 1, 4. tv.
1826 Frederiksberg
nissej@live.dk
53538872

At det bliver muligt at tilmelde betaling til betalingsservice

Mange hilsner fra  
Bo Boje Larsen 

Arkitekt     MAA
+45 27 114 850

Goldschmidtsvej 17
2000  Frederiksberg 

I weekenderne er der rigeligt med plads til parkering, da de fleste pendlere ikke tager på arbejde. 
Der bør derfor være fri parkering lørdag og søndag og alle helligdage.

Efter kl. 15.00 bør det være gratis at parkere på hverdagene. Det er ikke nødvendigt for at holde 
pendlerne væk, at det skal koste noget om eftermiddagen. Vi skal kunne modtage gæster uden at det 
skal koste noget.

mailto:nissej@live.dk


Jeg læste først i dag, at man kunne give sine input, så jeg beklager, at jeg ikke har skrevet senest 
den 14. marts.

Mvh. 

Christian Borch Grell - Frøbels Allé 2, 4. th. - 2000 Frederiksberg
28 61 38 72 - grell637@gmail.com

Kære Frederiksberg Kommune

Jeg har i aftes, 15. marts, læst i Frederiksberg Bladet (15. marts 2016), at I efterlyser evaluering af 
Parkeringsordningen.

Svarfrist er 14. marts 2016.

Det er forhåbentlig ikke rigtigt, at I ikke tager henvendelser med i evalueringen efter 14. marts, når 
det først publiceres i Frederiksberg Bladet 15. marts !!!?????

Jeg har tidligere givet min mening til kende telefonisk. Men ved jo ikke, om min mening er blevet 
registreret, så den kommer med i evalueringen. Jeg giver nu min mening til kende og beder om 
bekræftelse på, at denne nu er taget med i evalueringen.

Jeg vil ikke kommentere på det betimelige i, om der skal opkræves afgift eller ej. Accepterer, at der 
nu skal betales for parkering af udenbys bilister og at indenbys skal have en beboerlicens.

Men jeg vil gerne kommentere på den MEGET vanskelige måde at betale for parkering på for 
gæster. Først er reglen svær at få øje på, når man parkerer. Der er ikke skilte (nok), og 
forklaringerne er svære at forstå. Det er umuligt at finde ud af, hvor der er parkeringsautomater, 
og der er ALT for få af dem (i København og alle andre steder i Danmark (og i Verden) kan man 
altid få øje på en betalingsautomat. Blot ikke på Frederiksberg.)

Og hvis man så melder sig til (fx) EasyPark; så skal man 1)sætter P-skiven og 2)sætte ægge-uret på 
2 timer og 3)aktivere EasyPark, når æggeuret ringer. I KAN DA IKKE MENE, AT DETTE SKULLE VÆRE 
BRUGERVENLIGT?

Jeg foreslår, at Frederiksberg Kommune indfører betalingsautomater, hvor man kan starte og 
standse parkeringen med sit VISA-kort og dermed betale med kortet. Ud over selvfølgelig at kunne 
betale med kontanter i automaten. Og ud over selvfølgelig at beholde EasyPark-modellen for dem, 
der ønsker at anvende den (bruger selv EasyPark flittigt alle steder - men der er de 2 første timer 
jo ikke gratis, så jeg undgår æggeuret).

Ser frem til at høre svar på min henvendelse og til at se resultatet af evalueringen.

mailto:grell637@gmail.com
https://www.e-julemaerket.dk/?6467de0b-177b-4288-9d01-b7062ed431fd


Venlige hilsener
Inge Nørskov
Borgmester Fischers Vej 5E, 6.
2000 Frederiksberg
51 30 54 35

Det kan godt være at det er udenfor emnet, men det er noget der går ud over folks pengepung.

Jeg bor lige over for DsH og tennisbanerne og jeg konstatere dagligt at folk ikke kan se forskellen på den 
kommunale og private parkering.

Jeg ser folk der parkerer langs med MG Petersen Familehave på den offentlige parkering og ikke kan finde 
ud af at det er offentlig parkering. De går hen og køber en billet på KB´s billetautomat.

Hvis de så holder mere end den gratis periode (er det 2 timer?) og har købt en billet på timer derudover, 
kan de jo blive straffet, hvis der kommer en parkeringsvagt.

Jeg vil forslå at i idiotsikre teksten på skiltningen eller laver en aftale med det private parkeringsselskab.

Det er jo fuldstændig tåbeligt at man betaler for noget man ikke har brugt.

Mvh
Jens Peter Askholm
Pile Allé 21

En observation:
På bernhard bangs alle har det hjulpet med p-ordningen, nu er der flere p pladser til os beboere efter 
ordningen er trådt i kraft.
Før var der mange som parkerede her og kørte videre med metroen.

Hilsen
Hanne broni

Goddag,
 
Jeg er bekendt med, at input skulle være sendt senest 14. marts, men har først set det i lokalavisen 
i dag.
 
Så jeg kommer alligevel her med 2 input, selvom de måske ikke kommer i betragtning.
 
1) Etablering af parkeringsmulighed i beggge vejsider på Schlegels Alle.
 



2.) I efteråret 2015 etablerede I parkeringsmuligheder i begge vejsider på Jacobys Alle. Det var 
dejligt, men den hvide afmærkning på fortovet er allerede nu delvist væk. Jeg tror, at den maling, I 
har brugt, ikke fæster rigtigt på de gule sten. Har I mulighed for at gøre det bedre, så parkering kan 
ske korrekt?
 
De bedste hilsener og fortsat god dag.
 
Michael Keller
Jacobys Alle 6
1806 Frederiksberg C

Hej

I weekenden så jeg at I er ved at evaluere parkeringen på Frederiksberg og søgte input og ønsker.

Jeg kan ikke finde nyheden på jeres hjemmeside nu, men fristen var den 14. marts = i dag !

Jeg vil gerne komme med et par ønsker.

Jeg arbejder på PH Metropol, på de to adresser vi har på Frederiksberg: Kronprinsesse Sofies Vej 
og Nyelandsvej.
Det er rigtig godt at jeg kan bruge min licens begge steder.

Jeg kunne godt ønske mig at jeg kunne købe uger, forstået på den måde at jeg køber en licens til en 
måned, to eller tre, alt efter hvad der nu passede.
Eksempel:
Indkøb af licens 1.1 til 31.1. 
Så har jeg vinterferie fra den 8. februar til den 16.
Der ville jeg gerne kunne købe en ekstra uges licens, der dækker den første uge af februar.
Det samme op mod påskeferie og sommerferie.

Som I selv skrev i opslaget er det meget omstændeligt at købe en licens, specielt det med lønseddel 
er ikke OK.
Så hvis I kan finde en anden løsning ville det være godt.

Hilsen 
Helle

Jeg har nogle tanker omkring en ny parkeringsordning:

1, Jeg bor på Bernhard Bangs alle  i nærheden af den kommende svømmehal og Magneten. Men allerede nu er det svært 
at finde parkeringspladser til de fastboende når der er aktiviteter i kommunens aktivitetscenter.

Derfor skal jeg foreslå, at der på "udsatte" områder i kommunen gives begrænset parkeringstid for borgere, der ikke bor 
lige i området. F.eks. kunne der på Bernhard bangs alle gives 20 eller 30 min. parkering max for gæster til 
svømmehallen og de andre sports faciliteter, der er i området.



Så skal der naturligvis også  sikres parkeringspladser ved svømmehallen i et omfang, der sikrer at gæster dertil  parkerer 
på inden på svømmehalsgrunden. Der kunne 2 timers reglen gælde.

Jeg har observeret, at det på Magnetens grund er reserveret parkeringpladser til personale. God ide. Men når det hele er 
færdigt skal der også være plads til brugerne af Magneten. 

2. Husk også på, at beboere på Molktesvej og i Ringeparken oså "kæmper" om parkeringspladserne på Bernhard Bangs 
alle.

3, Hvis jeg ønsker at parkere på et "udsat" område andet steds i kommunen, får jeg naturligvis også kortere parkering.

4. En anden løsning kunne være at inddrage parkering på privatvejene i nærheden af Bernhard Bangs alle.

5, Jeg skal også foreslå, at hver betaler til parkeringen på Frederiksberg udstyres med et antal 
"gæsteparkeringstilladelser" som kan bruges til besøgende til husstandende i vores område.
Der kunne gælde 2 timers parkeringsreglen som vi kender den i dag.

6.  Jeg skal opfordre kommunen til at sætte trafikskilte på en mere hensigtsmæssig måde så skiltningen ikke unødigt 
optager parkeringspladser. Der gode eksempler på dette på Bernhard Bangs alle, hvor vejskiltes placering forhindre 
optimal udnyttelse af parkeringspladserne. Det samme gælder for de forhindringer, der er opsat i form privat placering 
af store sten.

Med venlig hilsen

Lars Kandrup
Bernhard Bangs alle 55, 
2000 Frederiksberg

Til Bedre Parkering

Jeg havde forstået at hovedformålet med den nye parkeringsordning var at få pendlere tilhørende 
omliggende kommuner til at parkere i den kommune de arbejder, altså ud af Frederiksberg 
Kommune.
som jeg kan se det, har det hjulpet og givet flere ledige p – pladser. 

Jeg er som pendler og ansat i kommunen blevet hårdt ramt af den nye parkeringsordning. Fra at 
parkering var gratis er det steget til 400 kr. pr. måned. Jeg er ansat 20 timer fordelt på 3 hele dage 
ugentligt, så det rammer økonomisk meget hårdt.
Jeg kunne ønske en differencering af parkeringsudgiften for heltids og deltids ansatte.

Venlig hilsen 

Hanne Jepsen
Lægesekretær

Socialafdelingen
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Alkoholrådgivningen
Peter Bangs Vej 24, 3.
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 3821 3904
Fax:       +45 3821 3919
http://frederiksberg.dk
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