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Vurdering af mulighed for leje af private parkeringspladser 

Frederiksberg Kommune er blevet kontaktet af firmaet ParkPrivate, som står bag Visitors, der har 
tilbudt, at FK kan leje op til 150 parkeringspladser i Codanhus og stille disse til rådighed for kom-
munens borgere. 

Hvad er Visitors 

ParkPrivate beskriver det således: 

Visitors er et digitalt og appbaseret værktøj, som er i stand til at dobbeltudnytte og samle oversky-
dende parkeringskapacitet på hele Frederiksberg, på tværs af pladsejere, p-operatører og type af 
p-plads.  

Det vil med andre ord sige, at Visitors kan stille en lang række private p-pladser, som alligevel står 
tomme, til rådighed for offentligheden. Den overskydende p-kapacitet samles i en parkeringsgrup-
pe under navnet Frederiksberg.  

Parkeringsgruppen viser alle p-pladsernes placering, med tilhørende billeder og information om 
pladserne. Alle beboere på Frederiksberg kan ved at downloade app’en, tilmelde sig parkerings-
gruppen Frederiksberg, og frit benytte p-pladserne.  

I princippet fungerer Visitors, som et digitalt pladshenvisningssystem for private p-pladser, hvor 
der yderligere er mulighed for at booke en p-plads på forhånd. 
Alene i Codanhus er der et potentiale på over 100 p-pladser, som kan gøres offentligt tilgængeli-
ge i parkeringsgruppen. På nuværende tidspunkt er de private p-pladser på Frederiksberg enten 
betalingspladser, eller pladser der kræver særlig tilladelse.  

Visitors kan ”låse p-pladserne op”, og gøre dem offentligt tilgængelige og gratis at anvende.  



 

En anden stor fordel ved Visitors, er at det er et dynamisk system. Det betyder, at I altid kan skrue 
op og ned for antallet af p-pladser, hvis jeres behov ændres.  

Samtidig giver det miljømæssigt og økonomisk rigtig god mening, at udnytte Frederiksbergs eksi-
sterende parkeringskapacitet fuldt ud før der tages stilling til, om der er behov for at anlægge nye 
p-pladser. 

Hvilke kommuner anvender eller overvejer at anvende Visitors 

Der er i øjeblikket indgået aftale med Kolding kommune og ParkPrivate om brugen af Visitors med 
adgang til 150 parkeringspladser. Derudover er der dialog med Roskilde og Hillerød om brug af 
systemet. 

Er der andre muligheder 

Københavns Kommune har også i en årrække lejet 380 private parkeringspladser i parkeringsan-
lægget under Israels Plads og stillet dem til rådighed for borgere med licens til Indre By. Det er 
sket ved aftale med parkeringsoperatøren og ikke via Visitors. 

Juridisk vurdering 

Den juridiske stab har foretaget en vurdering af muligheden for at leje private parkeringspladser 
og stille dem til rådighed for borgere på Frederiksberg med parkeringslicens. Forudsat, at lejen 
sker til markedsprisen, og at sagen forelægges politisk, så er det deres umiddelbare vurdering, at 
det anses for lovligt og i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.  

Hvor mange parkeringspladser er der pt. fundet ved screeninger på Frederiksberg 

På Frederiksberg har ParkPrivate tilbudt, at kommunen kan leje op til 150 parkeringspladser i Co-
danhus til brug med Visitors. Af disse vil der for de 50 parkeringspladser være adgang 24/7, mens 
de resterende 100 parkeringspladser vil være med adgang 16.00 – 09.00 alle dage. 

Hvad koster det 

100 parkeringspladser med adgang fra kl. 16.00 – 09.00 alle dage. Pris: kr. 425 kr. ekskl. moms 
pr. p-plads om måneden. Ekstra tid debiteres til normal timetakst pt. kr. 27 pr. påbegyndt time.   

50 parkeringspladser med adgang 24/7. Pris: kr. 1.000 ekskl. moms pr. p-plads om måneden. 

Der kan i første omgang indgås en aftale på 1 år som en prøveperiode. Hvis det efter prøveperio-
den konkluderes, at løsningen er vellykket, vil der være mulighed for at leje yderligere 50 parke-
ringspladser med tidsrestriktion og 25 parkeringspladser som kan benyttes 24/7. 

 



 

Vurdering 

Mange steder på Frederiksberg er parkeringen på vejnettet fuldt optimeret og den eneste måde at 
skabe ny parkeringskapacitet har hidtil været at bygge parkering i konstruktion, hvilket både er 
økonomisk dyrt og tidskrævende. 

Leje af parkeringspladser er et alternativ, som kan anvende allerede eksisterende parkeringska-
pacitet og stille det til rådighed her og nu. Tidsmæssigt er det således en fordel i forhold til at etable-
re parkering i konstruktion. 

Etablering af parkering i konstruktion under jorden koster ca. 4-500.000 kr. pr. plads alt efter ud-
formning og antal parkeringsdæk. Sammenlignes denne pris med den i Codanhus oplyste lejepris 
for en 24/7 parkeringsplads til 1000 kr./måned, så vil det svare til at man kan leje en parkerings-
plads i mindst 33 år inden udgiften bliver den samme som hvis pladsen skal etableres.  

På baggrund af ovenstående vurderes leje af parkeringspladser som et alternativ til nybyggeri, der 
bør udnyttes.  
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