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Indledning
Beskrivelse af p-udfordringen
Biler og parkering er en nødvendig forudsætning for, at en moderne by kan fungere, og at borgerne bliver
glade for at bo der. Bilerne varetager mange formål. Der skal leveres varer til forretningerne. Byens
virksomheder skal kunne få medarbejdere, som kan parkere deres bil. Beboerne skal kunne disponere over
en bil, der kan bringe dem til og fra arbejde og som kan benyttes til aktiviteter i fritiden.
Gamle byer som Frederiksberg er ikke bygget til det antal biler, som nutiden stiller krav om. Borgerne og
virksomhederne på Frederiksberg disponererede den 25. januar 2016 over 29.722 biler (og anskaffer fortsat
flere biler). Der er ca. 23.000 offentligt tilgængelige p-pladser og ca. 12.000 private p-pladser på
Frederiksberg.
Alligevel er Frederiksberg meget tæt på sin kapacitetsgrænse. Denne grænse nås længe inden den sidste pplads er besat. Der skal være en ledige plads i nærheden af destinationen og ikke blot i den anden ende af
byen eller på en privat p-plads, som ikke er offentlig tilgængelig.
Der er derfor behov for at finde løsninger som medfører tilstrækkelige p-pladser for beboere, erhvervslivet og
gæster med et ærinde på Frederiksberg. De muligheder, der er til rådighed er blandt andet regulering af
prisen og vilkårene for parkering, udnyttelse af de private (og kommunale) p-arealer og udbygning af
kapaciteten.
På Frederiksberg er der allerede et fintmasket kollektivt transportsystem af metro og buslinjer, der sammen
med et godt udbygget net af cykelstier medvirker til, at mange ikke har behov for en privatbil. Desuden er der
mange delebiler og by- og pendlerbiler, som opfylder mange beboere behov for en bil.
Baggrunden
I mange år blev der ikke ændret på parkeringsordningen, og det var blevet stadig vanskeligere at finde en
ledig p-plads. Kun ca. halvdelen af Frederiksberg Kommune var omfattet af en p-zone (øst for
fasanvejslinjen). Parkeringstrængslen var næsten ligeså stor i den vestlige som i den østlige del af
kommunen. Priserne for parkering (i den østlige del af kommunen) var for lave til at motivere pendlere og
andre udefra kommende til at vælge et andet transportmiddel end bilen, og i den vestlige del af kommunen
blev der langtidsparkeret, fordi det var gratis. Frederiksberg blev brugt som parkeringsplads for biler, hvis
ærinde lå uden for Frederiksberg (København eller lufthavnen). Frederiksbergborgerne anskaffede (efter en
pause i kriseårene) igen ca. 500 ekstra biler om året. I borgerundersøgelsen i efteråret 2012 gav byens
borgere utvetydigt udtryk for, at de ikke var tilfredse med parkeringsforholdene.
Der blev indledt drøftelser mellem de politiske partier, og den 28. maj 2014 blev der indgået en aftale mellem
Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne.
Den nye p-ordning blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 til ikrafttræden den 1. april
2015.
Hvad blev der besluttet?
Efter aftalen skulle hele Frederiksberg Kommune være omfattet af en 2-timers p-zone, nogle af priserne
skulle hæves (månedslicens fra 200 kr. til pendlerlicens på 400 kr. om måneden, dagslicens på 35 kr. skulle
erstattes af timebetaling (de 2 første timer gratis, derefter 10 kr. for den 3. time, 15 kr. for den 4. time og 20
kr. for de følgende timer med et max på 70 kr. for en kalenderdag)). Beboerlicensen forblev uændret 150 kr.
årligt og erhvervslicensen på 1.200 kr. årligt. Der skulle desuden ikke være en begrænsning på antallet af
biler, der kunne få en beboerlicens eller en erhvervslicens. Alle priser skulle pristalsregulereres.
Det blev besluttet, at digitalisere parkeringsordningen, så al køb af p-tilladelse skulle foretages via bilernes
registreringsnummer, og at al kontrol med betalingen ligeledes skulle foretages via reg. nr. Der skulle
indføres et nyt p-licenssystem. Hovedsalgskanalen for billetter skulle være mobiltelefonen, der foruden
kommunens hjemmeside skulle suppleres af ca. 20 betalingsautomater (med infoskærme) og et antal
salgssteder i forretninger. I kommunens p-kælder på Sylows Allé skulle der gælde samme vilkår for
parkering som for parkering på de offentlige veje. De ca. 15 km private fællesveje i den vestlige del af
kommunen skulle have et tilbud om at blive optaget som offentlige veje, fortsætte som hidtil eller indføre en
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privat betalingsordning svarende til den offentlige (dog kun såfremt, der var tale en klynge af private
fællesveje af en vis størrelse).
Det blev endvidere besluttet at gennemføre en større informationskampagne om de nye parkringsregler,
hensætte 4 mio. kr. til flere p-pladser og at evaluere ordningen efter et år.
Udfordringen ved at være first mover
Det nemmeste og sikreste ville have været at vælge gårsdagens kendte p-løsning og opsætte ca. 1.000 pautomater på Frederiksbergs 100 km offentlige veje og betale 100-150 mio. kr. for det alene. P-automater er
bare ikke en fremtidig løsning på p-området. De er voldsomt dyre i anskaffelse, fylder i byrummet, udsættes
for hærværk og graffiti og skal driftes både på den tekniske del, tømmes for mønter og fodres med nyt papir.
Alt sammen meget tungt og dyrt. De mange automater er overflødige, hvis borgerne kan formås til at benytte
den ”p-automat”, de har i lommen eller tasken - mobiltelefonen.
Der er nu gennemført en løsning, hvor et nyt licenssystem, 18 p-automater (med infoskærme der viser byens
kulturaktiviteter), ca. 25 webshops, nyt kontroludstyr til p-vagterne, 600 skilte, 100 p-infostandere, en større
informationskampagne, et bom- og betalingsanlæg ved p-kælderen på Sylows Allé og 2 p-undersøgelser
tilsammen har kostet ca. 10 mio. kr. De årlige driftsudgifterne ligger desuden 10-15 mio. kr. lavere på den
valgte p-løsning end en parkeringsordning med 1.000 automater.
Samtidig er hele parkeringsordningen blevet digitaliseret (bortset fra de 2 første gratis timer, der fortsat skal
dokumenteres via p-skiven). Al køb af p-tilladelse (licens og billetter) foretages via registreringsnummer, og
al p-kontrol foretages ligeledes via reg. nr.
Hvis et teknologispring skal lykkes, skal der lidt held til. Timingen skal være rigtig i forhold til borges parathed
til en adfærdsændring, og teknologien skal være så god, at den tilbyder borgerne noget ekstra.
Det ser ud til at blive en succes. I april måned 2016 blev 83% af alle billetsalg foretaget via mobiltelefon - det
er absolut verdensrekord - ingen andre steder er man nået over 50%. Har man først fået downloadet en app,
er det ligeså hurtigt at starte sin parkering via app´en som at stille p-skiven. Mobilbetaling giver borgerne stor
fleksibilitet, og man betaler kun for den tid, man parkerer. Er mødet aflyst, kan parkeringen standses.
Trækker mødet ud, kan parkeringen forlænges (der sendes en sms 15 min. før udløb). Desuden kan køb af
p-billet foretages overalt, og borgeren skal ikke tilbage til bilen for at lægge en fysik billet i forruden.
Ved at gå foran har Frederiksberg i øvrigt opnået lavere priser hos leverandørerne, da der har været rift om
at blive en del af det nye koncept.
Men der har også være omkostninger. Nogle borgere er naturligt skeptiske, når der sker noget nyt.
Administrationen og p-vagterne på gaden har måttet tage imod kritik fra borgere, der er vant til at kunne
kaste 20 kr. i en automat, når de skal parkere, ligesom borgerne har været utilfredse, når
betalingsløsningerne (pudsigt nok de gamle løsninger med automater) ikke altid har fungeret tilfredsstillende.
Kritikken er dog nu taget kraftigt af.
Når København kommer med på digitalisering (april 2016), bliver borgerne formentlig endnu mere vant til, at
parkering fungerer sådan, også selv om København fortsat vil have mange betalingsautometer på gaden
(foreløbig nedlægges kun hver anden automat).
Tekniske vanskeligheder undervejs i implementeringen
Det nye licenssystem blev sat i gang den 1. december 2014. Systemet blev leveret af EasyPark, der havde
indført tilsvarende systemer i bl.a. Aarhus, Ålborg og Tårnby. Det gik ikke problemfrit. Blandt andet havde
EasyPark ikke fået ændret alle borgervendte skabeloner, og der blev således udsendt breve til brugerne, der
var underskrevet med Aarhus Kommune og havde logo fra Aarhus. Der har desuden været en række andre
fejl i systemet, som dog efterhånden er blevet rettet. Opgaven med udstedelse af p-licens er flyttet fra BSC til
Frederiksberg Parkering, og der foretages i dag en langt mere intensiv kontrol med, at betingelserne for
licenserne er opfyldt. Desuden sparer kommunen udskrift, kuvertering og frankering af ca. 50.000 breve
årligt med licensmærkater.
Frederiksberg Kommune har indsat en PC og en printer i ca. 25 forretninger, som herefter har kunnet
fungere som webshop med salg af digitale p-billetter. Det er forløbet forholdsvis fint. Dog har der været
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udfordringer med Seven-Eleven, som har mange forskellige ekspedienter i forretningerne. EasyPark og
Seven-Eleven arbejder på, at indarbejde p-billetkøb i Seven-Elevens kassesystem.
P-automaterne - den gamle teknologi - har underligt nok voldt de største problemer. Den 1. april 2015 kunne
automaterne kun funger med mønter, og der har i hele 2015 været fejl og problemer med automaterne. Vi er
dog nu kommet i hus med funktionaliteten. Leverandøren har betalt knapt en ½ mio. kr. i bod.
Bom- og betalingsanlægget i p-kælderen har været forsinket. Forsinkelsen har ikke haft væsentlig betydning,
da betalingskravet i kælderen, der svarer til kravet på de offentlige veje, hele tiden har været gældende.
I perioder har p-vagterne ikke kunnet kontrollere betaling for parkering, og det har medført, at der er blevet
udstedt færre parkeringsafgifter end forventet.
Borgernes reaktion
Langt de fleste af Frederiksbergs egne borgere har taget godt imod det nye parkeringssystem. Fra starten
har det dog især været vanskeligst for borgere i den vestlige del af kommunen, som ikke har været vant til at
tænke på betaling for parkering. Alle borgere har skullet købe beboerlicensen i et nyt licenssystem ved brug
af NEM ID. Det har de fleste nu vænnet sig til. Prisen for en beboerlicens er blevet fastholdt. Borgerne er fri
for at sætte en mærkat i forruden. De kan nu selv ændre reg. nr., hvis de får ny bil eller en lånebil fra et
værksted. Tidligere skulle den gamle mærkat afleveres på BSC, før der kunne udstedes en ny mærkat. 14
dage før udløb af p-licensen modtager borgerne en mail og en sms om licensens udløb. Ved
borgerundersøgelsen i eftersommeren 2015, var borgernes tilfredshed med parkeringsforholdene steget
siden 2012. Ifølge parkeringsundersøgelsen (der blev foretaget i november 2015) har 91% af beboerne
ansøgt digitalt om parkeringslicens, og af disse er 83% tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.
Beboere, der kører hjem i en bil, der ikke må benyttes til privat kørsel (håndværkerbil), kan nu købe en licens
til 400 kr. om måneden. Nogle af de berørte borgere har givet udtryk for, at prisen er for høj.
Der har desuden været enkelte eksempler på, at frederiksbergborgere har haft behov for hjælp fra familie til
pleje af ældre eller til pasning af børn, hvor de ikke har været tilfredse med at skulle betale for parkering. Den
kritik er nu næsten ophørt.
Udenbys borgere har været de mest kritiske. De er vant til, at der står en betalingsautomat på hvert
gadehjørne. Der har også været berettiget kritik af, at automaterne ikke har fungeret tilfredsstillende.
Forvaltningen forventer, at kritikken bliver reduceret yderligere i takt med, at borgerne vænner sig til den
digitale parkeringsordning og at mobilbetaling vinder mere frem.
Omfang og økonomi
Køb af de forskellige former for p-licens
Rækkenavne
Beboer med firmalbil, måneder
Beboer med lånt/lejet bil, måneder
Beboerlicens, år
Erhvervslicens, år
Pendlerlicens, måneder
Samlet antal licenstransaktioner

Marts
74
83
4.500
90
279

Apr.
98
438
3.222
104
1.769

Maj
82
392
1.634
49
809

Juni
46
378
1.706
60
915

Juli
200
521
1.656
29
1.061

Aug.
143
446
1.763
41
1.286

Sept.
148
394
1.505
46
1.172

Okt.
233
400
1.369
25
1.295

Nov.
153
424
1.190
40
1485

6.028

4.152

3.039

4.281

4.496

4.070

3.972

3.801

Dec.
136
405
988
30
974

Jan. 10 mdr. 12 mdr. Gl. zone
218
1.531
1.837
0
450
4.331
5.197
0
1.744
21.277
25.532
14.000
43
557
668
260
1.498
12.543
15.051
27.000

Der er medtaget p-licens, som er købt i marts måned 2015 med gyldighed efter 1. april 2015.
Der udstedes på årsbasis 1.837 måneder ”Beboer med firmalbil” (håndværkerbiler), hvilket svarer til, at 153
biler fortløbende har en sådan licens.
Der udstedes på årsbasis 5.197 måneder ”Beboer med lånt/lejet bil” (licens til beboernes lånte eller leje biler
samt beboernes gæster), hvilket svarer til, at 433 biler fortløbende har en sådan licens.
Der udstedes 25.532 beboerlicenser til beboernes 27.305 biler.
Der udstedes 668 erhvervslicenser. Der er næsten tale om en tredobling. Det skyldes dog formodentlig ikke,
at erhvervsbilerne er tredoblet, men at der ikke længere er en begrænsning på, hvor mange
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erhvervskøretøjer, der kan få en erhvervslicens. Tidlige måtte virksomhederne købe månedslicens til biler ud
over 2 erhvervskøretøjer.
Der udstedes 15.051 pendlerlicenser mod ca. 27.000 månedslicens. Salget af pendlerlicens svarer til, at
1.254 pendlere fortløbende har p-licens. Der er tale om en væsentlig reduktion, som formentlig har flere
årsager. Den tidligere månedslicens blev brugt i en lang række situationer, hvor der ikke var andre
licensmuligheder, fx håndværkerbiler og virksomhedernes køretøjer, der ikke kunne få erhvervslicens.
Men der er formentlig også tale om et reelt fald i salget af pendlerlicens. Dels kan prisstigningen på
pendlerlicens (fra 200 til 400 kr. om måneden) have medført, at flere pendlere har valgt alternative
transportmidler til arbejde (cyklen eller kollektive transportmidler). Men der er også grund til at antage, at
pendlere i videre omfang undlader betaling ved at stille på p-skiven eller parkere på private fællesveje og på
private arealer, herunder Frederiksberg Kommunes arealer.
Køb af p-billetter
Billetkøb
Mobiltelefon
P-automater
Webshop
Hjemmeside
I alt

Apr.
Maj
Juni
Juli Aug. Sept. Okt. Nov.
Dec.
Jan.
Total Fordeling %
22.466 22.644 23.721 25.255 23.909 25.271 31.493 28.811 28.057 27.023 258.650
73.5
1.000 5.000 6.183 9.662 8.243 6.034 6.363 4.121 3.997 3.723 54.326
15,4
1.449 1.913 1.805 2.629 2.519 1.657 2.115 1.631 1.389 1.054 18.161
5.2
1.713 1.983 2.138 2.061 1.916 2.310 2.116 2.301 2.335 2.073 20.946
5.9
26.628 31.540 33.847 39.607 36.587 35.272 42.087 36.864 35.778 33.873 352.083
100

Gæsternes foretrukne betalingskanal er mobiltelefonen - i april 2016 endda 83%. I april 2016 blev der solgt
47.000 p-billetter.
Fordelingen mellem billettyper:
Timebilletter
13,0%
Dagsbilletter
85,8%
Ugebilletter
1,2%
Ca. 9 ud af 10 p-billetter købes således for mindst en dag ad gangen.
Provenu fra betaling for parkering
(1.000 kr.)

Regnskab



Licenser
Afgifter

Budget



Licenser
Afgifter

Difference

2014
37.193

2015*
41.017

2016**
45.760

18.170
19.023

24.654
16.363

28.580
17.180

37.167

53.916

59.850

15.967
21.200

32.716
21.200

38.650
21.200

26

-12.899

-14.090

0

8.000

12.000

(Regnskab-Budget)

Usikkerhedspulje

* 9 måneder med den nye p-ordning og 3 måneder med den gamle p-ordning.
** Estimatet for 2016 er baseret på 1. kvartal ganget med fire.

Der er afsat 4 mio. kr. årligt til udbygning af nye p-pladser. F.eks. screening, etableringsudgifter, evt.
lejeudgifter, evt. driftsudgifter til OPP-projekter.
Nettoprovenuet fra den nye p-ordning har endnu ikke nået et omfang som forventet. Det skyldes
formodentlig flere forhold.
 P-automaternes manglende funktion fra 1. april 2015
 Forsinkelse af betalingsanlægget i p-kælderen
 Lempelig p-kontrol
 Omgåelse af betalingsreglerne ved at stille på p-skiven
 Gæsterne benytter gratis p-arealer til parkering - private fællesveje og private arealer.
Fra 2014 til 2015 er klageprocenten over parkeringsafgifter steget fra 5,1% til 7,4%. Stigningen skønnes at
være forbigående.
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P-struktur
Parkeringsstrukturen
Helt centralt i p-strukturen er en HUB - en database - der ligger i Stockholm - som alle køb
(registreringsnumre på både billetter og licenser) straks bliver eksporteret til, uanset om købet foretages i en
automat, i en webshop, på hjemmesiden, i p-kælderen eller hos EasyPark, ParkMann eller ParkPark. I pkælderen bliver kamera registreringen af nummerpladerne desuden eksporteret til HUB´en.
I HUB´en er der således til enhver tid klarhed over, hvilke biler, der lovligt må parkere på Frederiksberg
(mere end 2 timer).
P-kontrollen kan derfor søge i HUB´en på et vilkårligt registreringsnummer og få oplyst, om bilen har betalt
for parkeringen (det er naturligvis kun relevant for biler, der har holdt på Frederiksberg i mere end 2 timer).
Skiltning mv.
Ved alle indfaldsveje til Frederiksberg (og ved udkørsel fra private fællesveje) er der opsat skiltning med 2timers p-zone. På bagsiden af disse skilte er der ophørstavler.

Zonetavle

Zoneophør
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Zoneoplysning

P-info stander

I zonen er der ca. 200 p-info standere og ca. 300 zoneoplysningstavler, hvor der er oplysninger om, at man
befinder sig i et betalingsområde, og oplysninger om, hvordan man foretager betaling. Der er endvidere QRkoder på disse skilte, som kan vise, hvor betalingsautomaterne og webforhandlerne er placeret.

P-information på vejene
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P-information på vejene
Skiltningen i Z´et, på HCØ og på PBV

I Z´et og på HCØ er der 30 minutters (på PBV 60 minutter) parkering 9-18 på hverdage og 9-15 på lørdage.
Uden for de nævnte tidsrum er der 2-timers p-zone på disse veje.
I forretningernes typiske åbningstid er det således kun tilladt at parkere 30/60 minutter, og der kan ikke
betales for at parkere i længere tid. Det fører til, at der er udskiftning på p-pladserne i forretningernes typiske
åbningstid, og at pladserne i den øvrige del af p-zonens gyldighedsperiode (07-09 og 18-24/15-17) ikke er
særligt attraktive for udefra kommende, men primært for beboere, der kommer sent hjem og kan blive
holdende til kl. 9.00 næste dag. Det er en ægte Frederiksberg løsning, hvor det samme (sparsomme) areal
benyttes til flere formål over døgnet til gavn for både virksomheder og beboere på Frederiksberg.
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30 min. i Z´et og på HCØ

Periodisk standsningsforbud i Z´et

Der er opsat 18 betalingsautomater, 2 ved Zoo på Roskildevej, og alle med en infoskærm på bagsiden, der
kan vise kulturbegivenheder på Frederiksberg ud fra app´en ”Mit Frederiksberg”. Endvidere er der ca. 25
webforhandlere, som sælger billetter online via udstyr, som kommunen har leveret. P-billetter kan endelig
købes på kommunens hjemmeside og via 3 private selskaber, EasyPark, ParkMann og ParkPark.

Infoskærm på p-automat
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P-automat

By- og Miljøudvalget vedtog den 29. februar 2016, at p-kælderen på Sylows Allé optages som offentlig vej.
Herefter kan det driftsmæssigt dyre bomanlæg fjernes og p-vagterne kan foretage p-kontrol i kælderen.
Kommende p-kældre ved KUBE, Grundtvigsvej og Langelands Plads vil ligeledes have status som offentlig
vej.
Særlig skiltning ved Zoo og Frederiksberg Hallerne
Ved Zoo og Frederiksberg Hallerne kommer mange udenbys borgere, også borgere som besøger
Frederiksberg for første gang. Der er derfor opsat ekstra information omkring disse institutioner på
skiltningen.
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Parkeringsundersøgelse
Parkeringsundersøgelsen fra november 2014 blev gentaget november 2015. Hovedkonklusionerne er:
1. I 2014 havde 9% af de besøgende på Frederiksberg slutdestination uden for Frederiksberg. I 2015
er den andel faldet til 1%.
2. Beboerne er positive over for digitaliseringen. Fx har 91% af beboerne ansøgt digitalt om
parkeringslicens, og af disse er 83% tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.
3. Beboernes bilbestand er i 2015 (til den 25. januar 2016) steget med 1.298 biler (fra 26.007 til 27.305
biler). Hertil kommer et uændret antal - 2.417 - varevogne. (Der er kun ca. 23.000 offentligt
tilgængelige p-pladser).
4. Andelen af besøgende, der oplyser at de undlader at betale for parkering ved at rykke p-skiven, er
steget fra 18% i 2014 til 32% i 2015. Yderligere 9% glemte/undlod at betale. Desuden oplyser 52%
af beboerne, at de er enige eller meget enige i, at deres gæster bruger tid på at stille på p-skiven
hver anden time.
5. Beboernes gennemsnitlige søgetid på det østlige Frederiksberg er steget med 14% fra 2014 til 2015
og i samme periode faldet med 7% på det vestlige Frederiksberg. 30% af beboerne i det vestlige
Frederiksberg oplyser, at de i høj grad eller i nogen grad parkerer oftere på det østlige Frederiksberg
end tidligere. De besøgende leder i gennemsnit over døgnet efter parkeringsplads i ca. 6 min. på det
østlige Frederiksberg og ca. 4 min. på det vestlige Frederiksberg – efter kl. 18 er søgetiden dog
mange steder 12-13 min. Gangtiden er godt 4 min., både i øst og vest.
6. For beboere er tilfredsheden med parkeringsforholdene uændret fra 2014 til 2015. For besøgende er
tilfredsheden faldet.
Det er lykkes at få nedbragt antallet af udefra kommende parkeringer uden ærinde på Frederiksberg, at få
digitaliseret p-forholdene, at få hævet priserne for besøgende og pendlere (med et samlet højere provenu)
og at få skærpet kontrollen med udstedelse af p-licens.
Derimod er omgåelse af betalingsreglerne ved at stille på p-skiven steget, beboerne kører i videre omfang i
bil fra den vestlige til den østlige del af kommunen og søgetiderne er steget i øst. Og navnlig er bilbestanden
vokset meget voldsomt.
Samlet er beboernes tilfredshed med parkeringsforholdene uændret.
Der er også blevet talt p-pladser i alle dele af Frederiksberg (12 x ca. 100 p-pladser) formiddag, eftermiddag
og aften på hverdage samt lørdag. Herved er nedenstående belægningsprocenter fremkommet.
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Belægningsprocenter:

Formiddag 9-12
Eftermiddag 13-16
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Aften 20-22
Lørdag 10-14

Ejerne og brugerne af de parkerede biler bor helt overvejende på Frederiksberg, og denne andel er steget
3% fra 2014 til 2015.



På det østlige Frederiksberg i hverdagene er 87% af de parkerede biler ejet af, eller bliver brugt af,
en beboer. 4% af parkanterne bor i Københavns Kommune, og 9% bor i andre kommuner.
På det vestlige Frederiksberg i hverdagene er 85% af de parkerede biler ejet af, eller bliver brugt af,
en beboer.
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Tallene i parentes er fra 2014
Der henvises i øvrigt til parkeringsundersøgelsen ”Parkering på Frederiksberg 2016”, som indeholder en lang
række andre resultater.
Undersøgelse af 230 parkerede biler på p-pladsen bag rådhuset den 8. december 2015 kl. 10-11.
P-tilladelse
Beboerlicens – ØST*
Beboerlicens – VEST*
Pendlerlicens
Time-, dags- og ugebillet
Erhvervslicens
Uden licens/billet**
I alt

Antal i alt
49
17
106
19
5
34
230

Heraf ansat i FK
7
7
106
5
6
131

*Nordre og Søndre Fasanvej udgør skillelinjen
** Det blev ikke kontrolleret, om p-skiven var korrekt indstillet

Disse tal tyder også på, at der flyttes biler med beboerlicens fra den vestlige til den østlige del af kommunen,
hvor de fleste arbejdspladser ligger og hvor parkeringsbelastningen i forvejen er størst. Det, der vil kunne
dæmme op for denne trafik, er, at opdele Frederiksberg i 2 eller flere zoner. Det vil på den anden side være
et tab af fleksibilitet for beboerne.
Offentlig parkering på private arealer
Der er ca. 23.000 offentligt tilgængelige parkeringspladser på Frederiksberg, og ca. 12.000 private p-pladser.
Da beboerne og virksomhederne på Frederiksberg råder over 29.722 biler (båder ejede og leasede biler) er
det afgørende, at de private arealer udnyttes effektivt. Langt de fleste private p-arealer er knyttet til
beboelsesejendomme og er typisk allerede udnyttet optimalt. Der er dog også arealer, som står tomme efter
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fyraften. Ofte er disse arealer undergivet privat parkeringskontrol og med en skiltning lydende på: Parkering
kun tilladt med en særlig tilladelse 00.00 til 24.00.

Sådanne steder kan der evt. være mulighed for at indgå aftaler om offentlig parkering i aften- og
nattetimerne samt weekenderne.
På nuværende tidspunkt er følgende arealer omfattet:
Parkering ved Forum
Grunden bag Musikkonservatoriet indgår indtil videre som en del af 2-timers p-zonen. Der er indkørsel til
grunden både fra Julius Thomsens Gade og Jakob Dannefærds Vej.
Parkering ved KU Science
På parkeringspladserne ved KU Science - den tidligere Landbohøjskole - må man parkere 16.00 - 08.00 på
hverdage, lørdage og søn- og helligdage med en p-licens til Frederiksberg Kommune.
Parkering ved CBS, Solbjerg Plads 3
På parkeringspladsen må man parkere alle dage 00.00 til 24.00 med en beboerlicens til Frederiksberg
Kommune.
Parkering ved CBS, Dalgas Have (arealet op til metroen)
På parkeringspladsen må man parkere mandag - fredag 17.30 - 07.30, lørdage, søndage og helligdage med
en beboerlicens til Frederiksberg Kommune.
Parkering ved CBS, H.V. Nyholms Vej 21
På parkeringspladsen må man parkere mandag - fredag 17.30 - 07.30, lørdage, søndage og helligdage med
en beboerlicens til Frederiksberg Kommune.
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CBS, Solbjerg Plads 3

18

KU Science
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Sådanne steder vil der desuden blive søgt opsat skilte som skiltet nedenfor.

Alle administrative ressourcer på parkeringsområdet har været anvendt på at få den nye p-ordning til at
fungere, så der har kun i begrænset omfang været mulighed for opsøgende arbejde. Der er dog indtil videre
foretaget en kortlægning af mulighederne for beboerparkering på private arealer.
De økonomiske ressourcer, der var afsat til flere p-pladser, er blevet anvendt på p-screening af samtlige veje
på Frederiksberg og forberedelse af OPS-udbud på p-kældrene på Langelands Plads, Julius Thomsens
Plads og bag Rådhuset. De resterende midler er overført til 2016 og målrettet til smart city forsøget på
parkeringsområdet.
Parkering på kommunale arealer
En del af de private p-pladser er ejet af Frederiksberg Kommune. Her kunne kommunen som ejer f.eks.
beslutte, at parkering på disse arealer kun må foretages på vilkår svarende til vilkårene for parkering på de
offentlige veje, evt. med mulighed for fravigelse, hvor der er tale om parkering for frivillige. Det vil fjerne gratis
parkeringsheller, øge udefra kommendes motivation til at benytte andre transportmidler end privatbilen til
Frederiksberg og i øvrigt ligestille kommunens medarbejdere.
Som et eksempel kan nævnes Kastanjehaven, Troels-Lunds Vej 25, hvor ca. 30 p-pladser ligger på
Frederiksberg Kommunens areal.
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K
astanjehaven

Status på screening af muligheder for flere p-pladser på Frederiksberg
Resultatet af parkeringsscreeningen foreligger nu. Analysen viser overordnet, at der er et potentiale for
etablering af ca. 1.600 nye parkeringspladser på terræn til en samlet anlægssum af ca. 110 millioner kroner.
Sagen har været forelagt By- og Miljøudvalget den 30. november 2015, sag 360. Udvalget tog resultatet af
parkeringsscreeningen til efterretning og besluttede, at der på baggrund af analysen skal udarbejdes en
konkret implementeringsplan, som tager afsæt i, hvor behovet er størst.
På den baggrund udarbejdes en plan for en systematisk implementering af potentialet med afsæt i et fast
årligt puljebeløb. Et forslag herom vil foreligge til brug for budgetdrøftelserne for 2017.
Status på (optagelse) af private fællesveje
Overordnet har ca. halvdelen af de 15 km privat fællesvej i den vestlige del af kommunen tilkendegivet, at de
ønsker at blive optaget som offentlige veje. En mindre del har endnu ikke taget stilling og under halvdelen
har tilkendegivet, at de ønsker at opretholde deres status som private fællesveje. Ingen af disse veje har
søgt om tilladelse til at drive en privat parkeringsordning.
By- og Miljøudvalget har den 29. februar 2016, sag nr. 79, fået forelagt en sag om status på optagelse af
vejene, hvortil der henvises.
Den foreløbige status fremgår af nedenstående kort:
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Udestående veje
Værnedamsvej og Boyesgade lever ikke op til Kommunalbestyrelsens beslutning om, at alle offentlige veje
og alle private fællesveje i den gamle p-zone skal være omfattet af zonen. I den nye del af p-zonen er de
private fællesveje og den offentlige vej, Skellet, uden for zonen.
Både Værnedamsvej, Boyesgade og Skellet er delt mellem København og Frederiksberg - den første på
tværs og de 2 øvrige på langs af vejene. Ingen af disse veje egner sig til at indgå i en p-zone, da
trafikanterne ikke vil have rimelige muligheder for at orientere sig om, hvad der gælder.
På Værnedamsvej foreslås status quo.
På Boyesgade og Skellet vil der kunne opsættes en skiltning på frederiksbergsiden om, at parkering er gratis
i 2 timer og derefter kun tilladt med en licens til p-zonen på Frederiksberg.
Boyesgade er pt. en fælles 2-timers zone for både København og Frederiksberg, hvor kun beboere i gaden
kan få en (gratis) licens til parkering ud over 2 timer. Gaden blev den 1. april 2016 optaget som offentlig vej
på Frederiksberg, og efter drøftelse med København vil der evt. kunne opsættes en skiltning som nævnt
ovenfor. På Skellet har p-vagterne foretaget tællinger i uge 43 i 2015 og i uge 11 i 2016.
Mandag den 19. oktober (kl. ca. 23)
Onsdag den 21. oktober (kl. ca. 23)
Torsdag den 22. oktober (kl. ca. 23)
Fredag den 23. oktober (kl. ca. 20.30)
Tirsdag den 15. marts (kl. ca. 23)
Onsdag den 16. marts (kl. ca. 23)
Torsdag den 17. marts (kl. ca. 23)
Fredag den 18. marts (kl. ca. 21.00)

Ledige pladser
45
37
43 + 2 el-pladser
47 + 3 el-pladser
40
40
40
38

22

Der er 86 p-pladser på Skellet, og der viste sig at være mange ledige p-pladser. Der er således pt. ikke
behov for ændring af parkeringsforholdene på Skellet.
P-skiven - de første 2 timer
Parkeringsordningen er opbygget digitalt med registreringsnumre som den unikke identifikation. Det gælder
dog ikke de første 2 timers gratis parkering, der skal dokumenteres ved brug af p-skive.
På 2 helt centrale områder modvirker p-skiven intentionerne med parkeringsordningen.
1. Betalingskravet kan omgås ved at stille på p-skiven
2. P-kontrollen har vanskeligt ved at fungere effektivt
Betalingskravet bliver omgået i ganske betydelig grad ved at stille på p-skiverne. I 2014 oplyste 18% af
gæsterne, at de stillede på p-skiven. I 2015 var dette steget til 32%. Desuden oplyser 52% af beboerne, at
de er enige eller meget enige i, at deres gæster bruger tid på at stille på p-skiven hver anden time.
For en pendler med arbejdstid 8-16 skal p-skiven stilles kl. 10, 12 og 14 for at undgå betaling. For en gæst til
en borger på Frederiksberg i tidsrummet 19-23 skal p-skiven blot stilles kl. 21. Problemet er ikke alene den
manglende betaling, men nok så meget at de udenbys borgere allerede hjemmefra beslutter at benytte
privatbilen som transportmiddel til Frederiksberg, fordi betaling kan undgås ved at stille på p-skiven. Når
mange benytter denne fremgangsmåde, virker betalingsordningen ikke tilstrækkeligt dæmpende på antallet
af udenbys biler i byen.
Blandt erhvervsdrivende vurderer 66%, at afskaffelse af 2-timers p-zonen slet ikke eller kun i ringe grad vil
have betydning for, om de får færre kunder (i 2014 var dette kun 47%).
Skal en betalingsordning fungere adfærdsregulerende, er det nødvendigt, at den kontrolleres effektivt.
Betalingskravet i p-zonen gælder i 95 timer om ugen. Der er pt. ansat 15 p-vagter. Når der tages højde for
ferie, fravær mv., og at p-vagterne også arbejder søndag, når der er arrangementer i byen, vil der i
gennemsnit være 3-4 p-vagter på gaden ad gangen. Kommunen har ca. 20.000 betalingspladser på
offentlige veje, som en stor del af tiden vil være besat af ca.18.000 biler. Ud over disse bilers betaling skal pvagterne varetage overtrædelser af færdselsloven (busstoppested, vejkryds, fortov, cykelsti, ind- og
udkørsel, handicapplads, skiltning og rigtig meget andet) også på de ca. 3.000 p-pladser på de private
fællesveje.
Sandsynligheden for at den enkelte parkerede bil bliver kontrolleret for betaling forekommer ikke tilstrækkelig
afskrækkende til at motivere byens gæster og pendlere til at vælge et andet transportmiddel end
personbilen.
En forøgelse af p-kontrollen vil kunne opnås ved at ansætte ekstra p-vagter og/eller indføre motoriseret pkontrol (én bil med scannere på taget vil kunne kontrollere 1.250 biler i timen). Den motoriserede p-kontrol
opnår dog også ”hits” på de biler, der er parkeret på p-skive. Disse biler skal derfor undersøges nærmere,
typisk uden at der kan udstedes en p-afgift. 2 timers gratis parkering med p-skive svækker derfor pkontrollen.
P-kontrollen vil kunne gøres betydeligt mere effektiv, hvis gratisperioden reduceres, eller der kræves billettilslutning i HUB´en. Da der ikke er et salgssted for p-billetter på hvert gadehjørne, og vi ikke kan kræve brug
af mobiltelefon, er der nødt til at være en vis gratisperiode, hvor parkanterne kan anskaffe p-billetten. Det
kunne passende være 15 eller 30 min., evt. 60 min.
By- og Miljøudvalget behandlede den 16. november 2015, sag nr. 313, et forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om,
at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer med henblik på at
mindske risiko for omgåelse af p-ordningen ved at stille på p-skiven.
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Mai Mercado, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen, Michael Vindfeldt og Laura Lindahl)
indstiller,
at forslaget om, at bilister uden beboerlicens, der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer
ikke gennemføres, men behandles i forbindelse med den kommende evaluering af den nye parkeringsstrategi.
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslaget ikke gennemføres, idet Enhedslisten generelt er imod
gratis parkering. Se bilag.
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P-tilladelse
Beboere
Beboerne kan købe en beboerlicens (uanset om de bor på en offentlig eller privat vej), og de kan herefter
parkere på hele Frederiksberg uden betaling. Beboerne kan købe beboerlicens til alle deres biler for 150 kr.
årligt. Alle med en beboerlicens kan både parkere på de offentlige veje og de private fællesveje.
Beboerlicens - krav om primær ejer og primær bruger af bilen
Der er indført et krav om, at beboere skal være primær ejer eller primær bruger af bilen (dog bortset fra
firmabiler, der også må anvendes til privat brug, hvor der kræves enebrugerklæring, og firmabiler, der ikke
må anvendes til privat brug). Uden dette krav ville beboernes venner og bekendte uden for Frederiksberg,
kunne købe en beboerlicens via deres herboende bekendte.
Ved korttidsleasing er beboeren ikke registreret i Motorregistret. I disse tilfælde skal forvaltningen i stedet se
en kopi af leasingkontrakten.
Inddragelse eller udløb af beboerlicens ved fraflytning?
Når indehaveren af en bil med beboerlicens fraflytter Frederiksberg Kommune, inddrages beboerlicensen
ikke. Den gælder fortsat, indtil den udløber af sig selv.
Principielt bør beboerlicenser inddrages, når indehaveren af bilen fraflytter kommunen. Når det ikke sker, er
det fordi, ressourceindsatsen med at gennemføre en sådan kontrol ikke antages at stå i et rimeligt forhold til
udbyttet.
Frederiksberg har pt. ikke en central sammenkøring af forskellige registre. Det indebærer, at en kontrol med
hvilke af de mere end 25.000 personer med en beboerlicens på Frederiksberg, der er fraflyttet kommunen,
og stadig har beboerlicens, skal foretages manuelt, og skal kontrollen være effektiv, skal den foretages
jævnligt.
Hvert år flytter ca. hver 7. borger på Frederiksberg ud af kommunen. Hvor mange med beboerlicens der
flytter ud, er sværere at oplyse, og det vil nok være højt sat at antage, at 1/7 af beboerlicenserne hvert år
flytter ud, da flyttefrekvensen er stor blandt f.eks. de studerende.
En stor del af beboerlicenserne udløber kort tid efter fraflytningen eller en eventuel sagsbehandlingstid vedr.
inddragelse, og at langt hovedparten af de fraflyttede ikke længere har et dagligt ærinde på Frederiksberg
eller i umiddelbar nærhed af Frederiksberg.
Det er derfor forvaltningens vurdering, at udgifterne til en manuel kontrol ikke står i et rimeligt forhold til den
begrænsede effekt, kontrollen vil kunne give.
Der vil formentlig kunne udvikles et it-system, der sammenkører oplysninger fra licenssystemet, CPRregistret og Det Digitale Motorregister og udpeger relevante licenser, der kan inddrages.
Det er naturligvis en politisk vurdering, om der skal afsættes midler til at udvikle et sådant system.
(Pendlerlicens udstedes max for 3 måneder ad gangen. Desuden kan hele ubrugte måneder refunderes. Der
skønenes derfor ikke at være behov for at inddrage pendlerlicens ved ændret arbejdsplads).
Beboerlicens til beboere uden bil
Der er enkelte beboere uden bil, som har givet udtryk for, at de finder det rimeligt at kunne disponere over en
licens, som kan gives til familie/venner. Der er f.eks. tale om borgere, der modtager hjælp fra familie til børn,
ældre, handicappede eller kærestepar, der bor i hver sin kommune.
Forvaltningen kan ikke anbefale en sådan ordning, da den både vil medføre store administrative udfordringer
og at langt flere udenbys biler bliver parkeret på Frederiksberg.
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Gæstelicens/licens til lejet eller lånt bil
I dag kan frederiksbergborgere (uden bil) købe en licens til en lejet/lånt bil i 2 x 1 måned årligt for 150 kr. pr
gang.
Ordningen blev indført for at give frederiksbergborgere uden bil mulighed for at få løst deres behov for en bil
en gang imellem. Ordningen kan også benyttes til beboernes gæster.
Det kunne overvejes at ændre ordningen, så beboerne i stedet kan benytte ordningen x gange 1 uge om
året - fortsat til 150 kr. pr. gang. Det vil gøre ordningen lidt mere fleksibel, uden at der bliver en stor
økonomisk fordel ved at benytte den frem for køb af en ugelicens til 350 kr.
Der udstedes på årsbasis 5.197 måneder ”Beboer med lånt/lejet bil”, hvilket svarer til, at 433 biler
fortløbende har en sådan licens.
Licens for beboere med firmabiler, der ikke anvendes til privat kørsel (håndværkere)
By- og Miljøudvalget behandlede den 23. marts 2015, sag nr. 90, en sag om pendlerlicens til frederiksbergborgere med firmabil
(håndværkerbil).
By- og Miljøudvalget vedtog, at frederiksbergborgere med en firmabil (håndværkerbil), der benyttes til kørsel mellem hjem og diverse
arbejdspladser, kan købe en pendlerlicens til 400 kr. om måneden.
Forvaltningen blev anmodet om, at forholdet indgår i den kommende evaluering af den nye parkeringsstrategi.
Se bilag.

Der udstedes på årsbasis 1.837 måneder ”Beboer med firmalbil” (håndværkerbiler), hvilket svarer til, at 153
biler fortløbende har en sådan licens.
Erhverv
Ved DI´s undersøgelse ”Lokalt Erhvervsklima 2015”, gled Frederiksberg 33 pladser tilbage til nr. 60.
Parkering fik en stor del af skylden for dette skred.
DI´s undersøgelse blev foretaget i marts og april måned 2015, lige hvor den nye p-ordning blev indført. Ved
kommunens erhvervskonference på CBS den 21. oktober 2015, var der imidlertid ikke den store kritik af
parkeringsforholdene i kommunen. DI, der var til stede på konferencen, udtrykte endda anerkendelse af
parkeringsordningen.
Af parkeringsundersøgelsen fremgår, at kun 1/3 (34%) af de erhvervsdrivende er utilfredse eller meget
utilfredse med parkeringsforholdene.
I Virksomhedsnyt for virksomheder på Frederiksberg, udsendt den 29. februar 2016, blev virksomhederne
opfordret til at bidrage til evalueringen af den nye p-ordning. Der er kun modtaget få bidrag.
Erhvervslicens
Erhvervslicens opfattes af nogle erhvervsdrivende som en beskatning på at drive erhverv. Prisen for en
erhvervslicens er 1.200 kr. årligt. Den har været uændret så længe den har eksisteret, og den er naturligvis
fradragsberettiget i virksomhedens skatteregnskab. Ved den nye p-ordning pr. 1. april 2015 blev det muligt at
få erhvervslicens til alle virksomhedens biler, hvor dette tidligere kun var muligt til virksomhedens 2 første
biler (resten skulle købe en månedslicens til 200 kr. om måneden).
Der udstedes nu 668 erhvervslicenser på årsbasis mod ca. 260 i 2014. Der er næsten tale om en tredobling.
Det skyldes dog formodentlig ikke, at erhvervsbilerne er tredoblet, men at der ikke længere er en
begrænsning på, hvor mange erhvervskøretøjer, der kan få en erhvervslicens. Tidlige måtte virksomhederne
købe månedslicens, hvis de havde flere end 2 erhvervskøretøjer.
Pendlerlicens
Nogle pendlere med 2 biler kører ikke altid på arbejde på Frederiksberg i den samme bil, og har derfor
foreslået, at begge biler kan være omfattet af den samme licens.
Hele det digitale sæt up bygger på, at en tilladelse (licens eller billet) er knyttet til ét registreringsnummer.
Pendleren har mulighed for i licenssystemet at ændre registreringsnummer mellem bilerne, dog således at
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kun en bil er omfattet af licensen ad gangen. Det vil dog være muligt at en pendlerlicens kan omfatte mere
end en bil, såfremt kun en bil parkere samme dag på Frederiksberg.
Nogle arbejdsgivere køber (og formentlig også betaler) p-licens til deres medarbejdere. Disse arbejdsgivere
har været kritiske på 3 punkter
1. Det er medarbejderens NEM ID, der skal anvendes ved køb af licens
2. Der kræves dok. for arbejde på Frederiksberg
3. Pendlerlicensen kan max købes for 3 måneder ad gangen
Anvendelsen af NEM ID giver både forvaltningen og pendleren fordele, idet navn og adresse automatisk
vises og verificeres via opslag i CPR-registret, ligesom ejer/bruger automatisk slås op i Motorregistret.
Desuden genkendes og verificeres brugeren ved senere opslag i licenssystemet, og brugeren kan derfor
gives adgang til at ændre reg.nr.
Disse genkendelser og verifikationer er afgørende for, at der ikke sker omgåelser af de fastsatte krav til
pendlerlicens og kan kun erstattes ved brug af store manuelle ressourcer.
Det er fortsat nødvendigt at indsende dokumentation for arbejde på Frederiksberg, da vi ikke har kunnet få
adgang til noget system, der automatisk kan afgøre, at ansøger har arbejdsplads på Frederiksberg. Det er
nødvendigt at opretholde kravet, da der ellers vil være åbent for pendlerlicens for enhver.
Risikoen for misbrug ved udstedelse af pendlerlicens i 6 måneder af gangen skønnes derimod at være
begrænset, også fordi hele ubrugte måneder kan refunderes.
Der har endelig været rejst kritik af, at pendlerlicens som minimum udstedes for 1 måned ad gangen. Det
indebærer, at pendlere i forbindelse med ferieperioder kan komme til at betale for dage, der ikke udnyttes.
Prisen for pendlerlicens på 400 kr. svarer typisk til en pris på 20 kr. pr. dag. Der er således en betydelig
besparelse ved køb af pendlerlicens frem for køb af dagsbilletter á 70 kr. Kun hvor en pendlerlicens alene
anvendes i 5 dage eller derunder vil den reelt være dyrere end køb af dagsbilletter.
Det er således op til den enkelte pendler selv at beslutte, hvilke køb der er mest fordelagtigt for den
pågældende. Dette svarer nogenlunde til forholdene i den kollektive transport, hvor den enkelte bruger også
må gøre op med, hvornår det bedst kan betale sig at købe periodekort på en måned, og hvornår det er mest
fordelagtigt at benytte rejsekortet.
Der kan evt. indføres en pendlerlicens til et vilkårligt antal dage med et max på 6 måneder. I så fald skal der
fastsættes en dagspris, fx på 30 eller 35 kr. En sådan ordning vil dog lægge beslag på flere administrative
ressourcer.
Bruttolønsordning
Der har fra ansatte i kommunen og nogle virksomheder været fremsat et ønske om, at pendlerlicens tilbydes
på en sådan måde, at den kan blive omfattet af den skattemæssige bruttolønsordning.
Advokat Kurt Bardeleben, LETT Advokatpartnerselskab har oplyst, at Frederiksberg Kommune lovligt vil
kunne tilbyde sine medarbejdere en bruttolønsordning.
HR-afdelingen har oplyst, at der skattemæssigt stilles følgende betingelser:



Der skal aftales en lønomlægning, der som udgangspunkt skal løbe over hele lønaftaleperioden eller
som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Medarbejderen må altså ikke selv betale
for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.

I dag sælges licens kun via www.frederiksberg.dk/parkering. Pendlerlicens udstedes (højest) for en periode
på 3 måneder ad gangen, og det er ejeren/brugeren af bilen, der skal bestille (og betale) licensen.
I praksis forhindrer de nuværende p-licensregler derfor både, at der indføres bruttolønsordninger for
kommunes medarbejdere og ikke-kommunalt-ansatte pendlere.
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Tilbyder Frederiksberg Kommune sine egne medarbejdere en bruttolønsordning, er det nødvendigt at åbne
muligheden for køb af licens i 12 måneder ad gangen og at ændre medarbejderkøb af p-licens til
arbejdsgiverkøb. Som følge af det forvaltningsretlige lighedsprincip vil en sådan beslutning desuden
indebære, at alle andre virksomheder på Frederiksberg skal tilbydes en lignende ordning.
Når pendlerne individuelt køber p-licens, logger de ind med NEM ID. Herved foretages automatisk opslag i
CPR-registret og Det digitale Motorregister, så der bliver foretaget en validering af navn, bopæl og
ejer/bruger rettigheder over bilen. Ved medarbejderkøb af licens sikrer kommunen sig således korrekte
oplysninger om de enkelte licenskøbere, hvorved mulighederne for uberettiget at opnå p-licens til
Frederiksberg reduceres.
Åbner kommunen for arbejdsgiverkøb af pendlerlicens, vil det medføre en meget betydelig ekstra
administration, idet registreringsarbejdet overføres fra den enkelte ansøger til Frederiksberg Kommune, og
der foretages ikke længere en automatisk identifikation af ansøgerne.
Uanset advokat Kurt Bardeleben vurdering vil der fortsat være en risiko for, at prisen for en pendlerlicens,
som kommunen af trafikale grunde har fundet det nødvendigt at fastsætte til 400 kr. om måneden, faktisk
blive underkendt af domstolene, hvis kommunen med en bruttolønsordning samtidig accepterer, at en pris
på ca. 200 kr. om måneden er tilstrækkelig. Frederiksberg Kommune udsteder årligt ca. 15.000
pendlerlicenser (måneder). Hvis kommunen bliver omgjort om 5 år, vil der skulle tilbagebetales 200 kr. til
15.000 licenser i 5 år. Det vil skabe et totalt administrativt kaos og direkte koste kommunen 15 mio. kr.
Hertil kommer, at bruttolønsordninger for alle pendlere i kommunen vil medføre, at pendlerlicensens
trængselsreducerende effekt går tabt. Formålet med at indføre en forhøjelse af prisen for pendlerlicens er
således forsvundet.
Skønnes prisen for pendlerlicens at være for høj, vil en direkte nedsættelse af prisen være at foretrække
frem for at indrette systemet, så det opfylder betingelserne for en bruttolønsordning.
Da prisen for den billigste offentlige transport (periodekort for 1 måned til 2 zoner) er 365 kr. om måneden,
kan forvaltningen dog ikke anbefale en prisreduktion, som vil fjerne pendlernes incitament til at anvende
offentlige transportmidler til arbejde på Frederiksberg frem for privatbilen.
Ny lokal bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg
By- og Miljøudvalget udsatte den 29. februar 2016 sag nr. 64, om en ny lokal bekendtgørelse om standsning og parkering på
Frederiksberg, idet man ønskede at behandle den sammen med evalueringen af den nye parkeringszone.
Grundlæggende er spørgsmålet, om miljørigtige biler (elbiler og hybridbiler) skal være fritaget for p-licens - en prioritering af hensynet til
miljø overfor hensynet til trængsel.
Se bilag.

Fritagelse for betaling for praktiserende læger (og evt. andre selvstændige erhvervsdrivende)
By- og Miljøudvalget har anmodet om, at en eventuel fritagelse for betaling for praktiserende læger (og evt.
andre selvstændige erhvervsdrivende) drøftes i forligskredsen.
Uopsættelig lægehjælp vil typisk blive varetaget via et udrykningskøretøj, der er omfattet af færdselslovens §
30, hvorefter lovens forbudsregler ikke gælder for redningskorps, såfremt standsning eller parkering er
nødvendig af hensyn til arbejdet, og der træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger.
Lægevagtkørsel foregår typisk i taxa, og det er undtagelsen, at praktiserede læger foretager sygebesøg.
Læger har dog mulighed for at anvende et særligt lægekort, der f.eks. fritager for betalingsparkering, når
lægen er ude på et uopsætteligt lægebesøg. Da det imidlertid er de færreste uopsættelige lægebesøg, der
tager mere end 2 timer, er det vanskeligt at se, at der på Frederiksberg skulle være et særligt behov for
betalingsfritagelse for praktiserende læger. Skulle et uopsætteligt lægebesøg helt undtagelsesvist strække
sig ud over 2 timer, vil Frederiksberg Parkering kunne anmode den pågældende læge om nærmere
anonymiseret dokumentation for, at parkering er sket med henblik på et uopsætteligt lægebesøg. Er der tale
om en nødretssituation, vil en parkeringsafgift naturligvis kunne annulleres.
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Parkering i forbindelse med frivilligt hverv
By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 18. januar 2016 en sag om parkering i forbindelse med frivilligt hverv,
BMU´s sag nr. 17.
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet den ønskes drøftet samtidig med evalueringen af den nye parkeringsstrategi. Kultur- og
Fritidsudvalget tog orientering om parkering i forbindelse med frivilligt hverv til efterretning.
Efter By- og Miljøområdet og Kultur- og Fritidsafdelingens undersøgelser er der maksimalt 125 frivillige personer, der kan være påvirket
af den nye p-ordning, og de vil maksimalt kunne have et behov for kompensation på 1.000 kr. pr. år.
De frivilliges udgifter til parkering vil ikke kunne finansieres via de generelle merindtægter fra parkeringen efter 1. april 2015, da alle
merindtægter fra betalingsparkering inddrages af staten ved en tilsvarende reduktion af kommunens bloktilskud det efterfølgende år.
Se bilag.

Gæster
Med den succes betaling via mobiltelefon allerede har opnået (over 80% af alle billetsalg) kan den
nuværende betalingsstruktur med ganske få betalingsautomater fastholdes.
EasyParks app er ens i hele landet, og det er kun Frederiksberg, der har gratis parkering.
Firmaet har dog udfærdiget en løsning, som kan tilbyde borgerne at købe p-billet fra parkeringens
begyndelse. Det bliver konstrueret sådan, at der ved indtastning af områdekode 2000 popper en
valgmulighed op
1) den nuværende løsning, hvor køb af billet starter med det samme (10, 15, 20 kr. osv.), eller
2) køb af billet starter med det samme (men til 0, 0, 10, 15, 20 kr. osv.).
Det forventes, at den nye billetform kan lanceres meget snart. De 2 øvrige selskaber med telefonsalg af
billetter tilbydes en tilsvarende løsning. For nye selskaber, der ønsker at sælge billetter på Frederiksberg, vil
der blive stillet krav om denne facilitet.
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Regulering af priserne for parkering
By- og miljøudvalget drøftede den 18. januar 2016, sag nr. 24, regulering af priserne for parkering.
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet den ønskes drøftet samtidig med evalueringen af den nye parkeringsstrategi.
I Kommunalbestyrelsens beslutning om ny parkeringsstrategi af 16. juni 2014, indgik ”Aftale om ny parkeringsordning på Frederiksberg”
af 28. maj 2014. Det fremgår af aftalen, at "alle priser reguleres efter kommunens pris- og lønfremskrivning hvert år pr. 1. januar - dog
afrundet til nærmeste hele antal kr. og for måneds- og beboerlicensers vedkommende nærmeste ”5 kr.” Se bilag.

Fremtid
København udvider den 1. marts 2017 sit betalingsområde længere rundt om Frederiksberg med en ny gul
zone på Nørrebro og i Valby, udvider den røde zone helt ud til søerne, og forhøjer priserne for parkering.
Desuden indfører København den 1. maj 2016 p-kontrol med scannerbiler. Frederiksberg vil derfor blive
presset endnu mere end i dag.
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Motoriseret p-kontrol
Den nuværende p-kontrol er ressourcekrævende (omend den isoleret set giver overskud) og skønnes langt
fra tilstrækkelig til kunne afsløre et sådant antal parkeringer uden betaling, at det ikke kan betale sig at
undlade betaling. Desuden er det umuligt at afsløre snyd med p-skiven i et tilstrækkeligt omfang med de
nuværende redskaber. Der kan i stedet indføres motoriseret kontrol med betaling for parkering.
Det forventes, at scannerne på lidt længere sigt desuden vil kunne udpege en lang række ulovlige
parkeringer efter færdselsloven (vejkryds og mindre end 10 m derfra, cykelstiudkørsel samt fodgængerfelt og
mindre end 5 m derfra, for tæt på spærrelinje, vognbaner forud for vejkryds, busstoppested, fortov, ind- og
udkørsel, viadukt, 2. position, skiltet og afmærkede forbud mv.). Det forudsætter et udviklingsarbejde, hvor
bl.a. alle relevante parkeringsforhold lægges ind på kommunens GIS-kort.
Smart City
Det forestående forsøg med registrering af parkering på individuelle p-pladser, evt. ved sammenkøring af
data fra betalingshubben, vil forhåbentlig vise, om der kan etableres et system med henvisning til ledige ppladser, så søgetrafikken kan nedbringes og p-pladserne blive bedre udnyttet, alt til gavn for borgerne.

Konklusion

















Parkeringsaftalen er implementeret
Budgettet på 10 mio. kr. er overholdt (vil i øvrigt medføre at kommunens bloktilskud i 2016 bliver 10
mio. kr. større end det ellers ville have været)
Vi er sluppet for 1.000 p-automater på vejene og for udgifter på 100-150 mio. kr. til anlæg og 10-15
mio. kr. i årlig drift
Det er lykkedes at omstille parkeringen til digitale forhold
Langt hovedparten af p-billetterne købes nu via mobiltelefon
91% af beboerne har ansøgt digitalt om parkeringslicens, og af disse er 83% tilfredse eller meget
tilfredse med forløbet
Der udstedes færre uberettigede licenser i det nye licenssystem
P-kælderen ændres til en offentlig vej – dvs. uden mekanik
De negative henvendelser fra borgerne er aftaget betydeligt
Antallet af besøgende med slutdestination uden for Frederiksberg er faldet fra 9% til 1%
Der er blevet flere indtægter, som kan anvendes til at udvide parkeringskapaciteten
Der er nu udlagt nogle spor, der gør fremtidige ændringer på parkeringsområdet langt enklere
Beboernes tilfredshed med parkeringsforholdene er uændret
Snyd med p-skiven er steget fra 18% til 32%
30% af beboerne i det vestlige Frederiksberg parkerer i høj grad eller i nogen grad oftere end
tidligere på det østlige Frederiksberg
Beboernes gennemsnitlige søgetid er steget med 14% på det østlige Frederiksberg og faldet med
7% på det vestlige Frederiksberg

Der er ikke blevet bedre plads i byen (formentlig fordi beboerne har anskaffet rigtig mange ekstra biler i
2015), så der er behov for nye beslutninger.
Hvad kan der gøres?
Der er 5 forhold, som især bør overvejes, hvis parkeringsforholdene på Frederiksberg skal opnå balance:
1) Ændring af pris og vilkår for beboerlicens
I 2015 steg bilejerskabet med 5% (knap 1.300 biler). Beboerne og virksomhederne disponerer nu
over 29.722 biler. Da der kun er ca. 23.000 offentligt tilgængelige p-pladser, er det nærliggende at
skærpe kravene over for beboernes biler i bestræbelserne på at opnå balance mellem udbud og
efterspørgsel på parkeringsområdet. Prisen for en beboerlicens kan forhøjes og/eller bil nr. 2, 3 osv.
kan enten ikke opnå beboerlicens eller kun på skærpede vilkår. Mange beboerbiler kører sjældent
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og er formentlig hensat på vejene, fordi det er billigt. En pris på beboerlicens på blot 1.000 kr. kan
efter københavnske erfaringer give en reduktion på 10% af beboernes bilpark, svarende til ca. 2.700
biler.
2) Inddeling af kommunen i flere p-zoner
Beboernes gennemsnitlige søgetid på det østlige Frederiksberg er steget med 14% fra 2014 til 2015
og i samme periode faldet med 7% på det vestlige Frederiksberg. 30% af beboerne i det vestlige
Frederiksberg oplyser, at de i høj grad eller i nogen grad parkerer oftere på det østlige Frederiksberg
end tidligere. De besøgende leder i gennemsnit over døgnet efter parkeringsplads i ca. 6 min. på det
østlige Frederiksberg og ca. 4 min. på det vestlige Frederiksberg – efter kl. 18 er søgetiden dog
mange steder 12-13 min. Gangtiden er godt 4 min., både i øst og vest.
Presset på den østlige del af kommunen er steget markant. Det peger i retning af, at kommunen
opdeles i 2 eller flere p-zoner, selv om det vil medføre et tab af fleksibilitet.
3) P-skivens rolle fjernes eller reduceres
Snyd med p-skiven er steget (fra 18 til 32%). Med en så stor ”snydeprocent” fungerer
prismekanismen ikke tilstrækkelig adfærdsregulerende. Det peger i retning af en reduktion af
gratisparkeringen - fx til 15 min., 30 min. eller 60 min. – alternativt et krav om digital tilslutning til
HUB´en efter fx 15 min. Mere end 80% af alle p-billetter sælges allerede via mobiltelefon, så
borgerne har taget denne teknologi til sig og kan selvfølgelig også starte parkeringen på mobiltelefon
tidligere end efter 2 timer. Blandt erhvervsdrivende vurderer 66% at afskaffelse af 2-timers p-zonen
slet ikke eller kun i ringe grad vil have betydning for, om de får færre kunder. I 2014 var dette kun
47%.
4) Betaling for parkering på kommunale arealer
Det kan besluttes, at parkering på Frederiksberg Kommunes arealer kun må foretages på vilkår
svarende til vilkårene for parkering på de offentlige veje, evt. med mulighed for fravigelse, hvor der
er tale om parkering for frivillige. Det vil styrke pendleres og gæsters incitament til at vælge
alternative transportmidler til Frederiksberg, hvis den gratis parkering på kommunens arealer
afskaffes. Det vil desuden ligestille kommunens medarbejdere.
5) P-kontrollen styrkes
Der indføres motoriseret p-kontrol med scannerbiler.
Hvad kan der i øvrigt gøres?











Der tildeles ikke særligt favorable vilkår for parkering af foreningsfrivillige og miljøvenlige biler.
Der tilbydes ikke en bruttolønsordning til kommunens medarbejdere.
Der anlægges flere p-pladser.
Priserne for parkering hæves.
Der kan indføres betaling for parkering af motorcykler.
Private p-arealer, der ikke allerede benyttes fuldt ud, søges anvendt til offentlig parkering.
Pendlerlicens kan købes for et vilkårligt antal dage indtil 6 måneder ad gangen. Prisen pr. dag
sættes til 30 eller 35 kr.
Beboerlicens til lejet/lånt bil for 2 x 1 måned om året afskaffes eller erstattes af x gange1 uge årligt.
Håndværkerlicens afskaffes.
Pendlerlicens afskaffes.
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Bilag
313. Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om parkering

Sagsnr.: 05.00.00-K02-48-15
Resumé
Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet forslag om, at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på
Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer med henblik på at mindske risiko for
omgåelse af p-ordningen ved at stille på p-skiven.

Beslutning
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Mai Mercado, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen, Michael
Vindfeldt og Laura Lindahl) indstiller,
at forslaget om, at bilister uden beboerlicens, der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til
0 kr. for de første 2 timer ikke gennemføres, men behandles i forbindelse med den kommende evaluering af
den nye parkeringsstrategi.
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) indstiller, at forslaget ikke gennemføres, idet
Enhedslisten generelt er imod gratis parkering.

Indstilling
By- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt bilister uden beboerlicens, der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for
de første 2 timer.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen oversendte den 7. september 2015 følgende forslag fra rådmand Balder Mørk
Andersen om parkering.
"SF foreslår, at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0
kr. for de første 2 timer.
Begrundelse:
Besøgende kan undgå betaling ved at stille p-skiven efter 2 timers parkering, og generelt finder SF det
sandsynligt at omgåelsen af parkeringsreglerne er øget med vedtagelsen af den nye parkeringsordning. Især
fordi incitamentet til at flytte på p-skiven, herunder især for parkeringer ud over 4 1/2 time, er blevet øget. For
en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 kan betalingskravet omgås ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14.
Med en vedtagelse af SF´s forslag vil man både gøre det mindre nemt at udføre parkometersnyd, ligesom
det vil medføre en fuld digitalisering af parkeringen, så det umiddelbart kan kontrolleres via nummerpladsen.
SF er ikke part i parkeringsforliget, og mener grundlæggende, at udefrakommende bilister skal betale fra
første minut, der parkeres på Frederiksberg. Dette ændrer dog ikke på, at vi fortsat konstruktivt vil arbejde for
at mindske den del af bilismen på Frederiksberg, som kan erstattes af andre transportformer."
By- og Miljøområdets vurdering:
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De første 2 timer af parkeringen er gratis af hensyn til ønsket om at tilgodese erhvervslivet på Frederiksberg
ved at stimulere til korte ophold i byen i forbindelse med f.eks. indkøb og tandlægebesøg m.v.. De 2 gratis
timer har ingen reel betydning for beboerne på Frederiksberg, da disse kan få en beboerlicens til 150 kr. pr.
år. De 2 gratis timer er således rettet mod udefra kommende besøgende.
Mulighed for omgåelse og kontrol med p-skive
De 2 timers gratis parkering giver i dag mulighed for at omgå reglerne ved at stille på p-skiven inden udløb af
de 2 timer. Incitamentet til at gøre dette er formentlig steget efter, at priserne på betaling er forhøjede.
Parkeringsskivens indstilling må jf. lovgivningen ikke ændres under parkering på tidspunkter, hvor det er
påbudt at anvende den. Indstillingen må kun ændres, hvis der er tale om påbegyndt ny parkering, d.v.s. at
den pågældende bil i mellemtiden har haft et andet ærinde, altså er flyttet reelt. I praksis er det dog nærmest
umuligt at kontrollere, om der er tale om en ny indstilling af p-skiven efter at bilen har været ude at køre.
Kontrol af om et køretøj har været ude at køre foregår i dag via ventilkontrol. Ventilkontrol kan med stor
sikkerhed fastslå, at en bil ikke har været flyttet, men det er ikke praktisk muligt at gennemføre ventilkontrol
på alle parkerede biler. Der er ca. 20.000 p-pladser på de ca. 95 km offentlige veje på Frederiksberg, hvoraf
1-2.000 pladser typisk er optaget af biler, der er parkeret ved brug af en p-skive. Det er ikke muligt at
gennemføre ventilkontrol på alle relevante biler adskillige gange dagligt over de 17 timer, betalingskravet
gælder på en hverdag. Ventilkontrol foretages derfor typisk kun, hvor p-vagterne har en konkret mistanke om
misbrug.
Mulighed for omgåelse og kontrol med betaling af billet på 0 kr. for de første 2 timer, d.v.s. elektronisk
registrering
De første 2 timers gratis parkering er i dag - som det eneste led - ikke omfattet af det nye digitale
parkeringssystem, men angives alene ved brug af p-skive. Hvis det gøres obligatorisk at købe en p-billet til 0
kr. for de første 2 timer, d.v.s. indføre en elektronisk registrering af de første 2 timers parkering i stedet for
anvendelse af p-skive, vil det ikke i sig selv medføre mindsket risiko for omgåelse.
Den elektroniske registrering giver dog mulighed for helt at eliminere risikoen for omgåelse, hvis der indføres
et krav om, at der skal gå et vist tidsrum førend en ny parkering kan påbegyndes. Da dette dog har
betydning for parkanternes muligheder, bør en sådan ændring drøftes i forligskredsen.
Et tilsvarende krav er allerede indbygget i parkeringssystemet i dag for den del af parkeringen, som ligger ud
over de 2 første gratis timer. Det skyldes, at differentieringen af prisen for betaling efter de to første timer
også indebærer en principiel risiko for omgåelse, da det kan være fristende at registrere en "ny parkering ud
over 2 timer" hver time, for at opnå den lave timetakst. Denne risiko er i det elektroniske system elimineret
ved, at der er indført et krav om, at der skal gå et vist tidsrum, før en "ny parkering ud over 2 timer" kan på
begyndes.
Andre forhold ved elektronisk registrering af de 2 timers gratis parkering
Elektronisk registrering af de første 2 timer vil betyde, at kontrollen i vidt omfang kan automatiseres, f.eks.
ved at indføre en "scannerbil". En bil kan scanne ca. 1.200 nummerplader i timen og tjekke, om der er
foretaget betaling for parkeringerne. En sådan øget kontrol vil formentlig i begyndelsen medføre flere
kontrolafgifter, som dog indenfor kort tid vil mindskes, da øget kontrol erfaringsmæssigt medfører at flere rent
faktisk betaler p-billetter og licenser.
Ulempen ved at anvende elektronisk registrering af de 2 gratis timer er, at brugerne vil kunne opfatte det
som mere besværligt i forhold til i dag, hvor der kun skal stilles på p-skiven. Tilsvarende er der en risiko for,
at flere vil klage over en parkeringsafgift, hvis man ikke har registreret sig i det elektroniske system, da det
umiddelbart kan virke mindre forståeligt at "få en bøde for ikke at have betalt 0 kr."
Forslaget vil eventuelt kunne behandles i forbindelse med den kommende evaluering af
parkeringsordningen.

Økonomi
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Der vil være mindre omkostninger forbundet med at indrette det elektroniske system, så de to første timer
kan registreres, og der vil være omkostninger til ændring af skiltningen.
Mindskes eller elimineres risikoen for omgåelse vil det formentlig i begyndelsen medføre øgede indtægter på
grund af flere udstedte kontrolafgifter. Indtægten fra flere kontrolafgifter vil dog indenfor kort tid vil mindskes
og erstattes af øgede licensindtægter, da øget kontrol erfaringsmæssigt medfører at flere rent faktisk betaler
p-billetter og licenser.
En kvantitativ vurdering af den økonomiske effekt vil kunne gennemføres når der i givet fald foreligger
nærmere om en eventuel konkret ordning.

Borgmesterpåtegning
Ingen.

Behandling
By- og Miljøudvalget, M, K,
JBS/PE.
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90. Pendlerlicens til Frederiksbergborgere med firmabil (håndværkerbil)
By- og Miljøudvalget vedtog, at frederiksbergborgere med en firmabil (håndværkerbil), der benyttes til kørsel
mellem hjem og diverse arbejdspladser, kan købe en pendlerlicens til 400 kr. om måneden.
Forvaltningen blev anmodet om, at forholdet indgår i den kommende evaluering af den nye
parkeringsstrategi.

Beskrivelse af sagen:
Den 16. juni 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende kriterier for udstedelse af parkeringslicens, som
træder i kraft den 1. april 2015:
Beboerlicens kan udstedes til personer, der har bopæl (folkeregisteradresse) i Frederiksberg Kommune,
som enten er registreret som ejer/bruger eller har lejet/leaset en bil til privat kørsel. Der kan desuden
udstedes beboerlicens til beboere, der i en kort periode disponerer over en bil (uden at være registreret ejer
eller bruger). Denne licens kan max. opnås i én måned 2 gange pr. kalenderår. Tilsvarende gælder for licens
til en logerende hos en beboer i p-zonen. Endelig kan der udstedes beboerlicens til beboere, der er
enebruger af en firmabil, som også anvendes til privat kørsel, hvis arbejdsgiveren og medarbejderen skriftligt
erklærer, at firmabilen er stillet til rådighed for medarbejderen, og at medarbejderen er berettiget til at
anvende bilen til privat kørsel.
Pendlerlicens kan udstedes til personer, der ikke har bopæl (folkeregisteradresse) i Frederiksberg
Kommune, som har arbejdssted i 2-timers p-zonen.
Erhvervslicens kan udstedes til virksomheder, som har firmaadresse i Frederiksberg Kommune, og er
registreret som ejer af bilen.
Dagsbillet kan udstedes til enhver for én eller flere dage. Købes dagsbillet for en uge betales kun for 5
dage.
Formålet med kravet om en enebrugererklæring ved firmabiler er at undgå parkering af biler, der enten er
ekstra biler eller biler, der ikke fuldt ud forekommer hjemmehørende på Frederiksberg. Frederiksberg
Kommune sender de underskrevne enebrugererklæringer til SKAT, og licensreglerne giver derfor borgerne
anledning til at beslutte sig for, om de vil satse på firmabilen eller personbilen.
Der er imidlertid også en gruppe af firmabiler, hvor det ikke er naturligt at kræve en enebrugererklæring. Det
drejer sig navnlig om biler, som frederiksbergborgerne typisk ikke disponerer over til privat kørsel, men
som anvendes til kørsel mellem hjemmet og skiftende arbejdssteder (her kaldet håndværkerbiler). Disse biler
har hidtil kunnet få en månedslicens til 200 kr., og der har været rejst kritik af, at disse biler fra 1. april 2015
ikke kan få en licens til 400 kr. om måneden.
Efter de gældende regler må frederiksbergborgere, der ikke har underskrevet en enebrugererklæring, købe
dagsbilletter for 70 kr. pr dag, eller 350 kr. pr uge. Når der tages højde for 6 ugers ferie, vil prisen for
parkering af en sådan bil udgøre ca. (46 x 350 kr.) = 16.100 kr. årligt.
Ændres reglerne, så disse frederiksbergborgere kan få en pendlerlicens, vil deres udgift udgøre 10-12 x 400
kr. = 4.000-4.800 kr. årligt afhængigt af om de køber pendlerlicens i ferieperioder).
By- og Miljøområdets vurdering:
Frederiksbergborgernes firmabiler, som parkeres på Frederiksberg, men ikke anvendes til privat kørsel,
optager parkeringsarealer i de tidsrum, hvor der er størst brug for p-pladser. Men af parkeringsaftalen af 28.
maj 2014 fremgår blandt andet, at det er aftaleparternes målsætninger for en revideret parkeringsordning, at
Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er
uden væsentlige udgifter for dem, samt at byens borgere og byens gæster forholdsvis nemt og billigt kan
parkere, hvis det er nødvendigt at bruge bilen til arbejdsformål, indkøb eller kultur- og fritidsaktiviteter.

35

På den baggrund vurderer By- og Miljøområdet, at en udgift på ca. 16.000 kr. årligt for dags/uge-billetter er
for høj, og at der i stedet kan tilbydes en pendlerlicens til 4.000-4.800 kr. årligt.

Økonomi:
Det er uvist, hvor mange håndværkerbiler der findes på Frederiksberg, og det er derfor ikke muligt at
beregne eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Det er dog givet, at en
beslutning om at tilbyde disse køretøjer en pendlerlicens vil medføre mindreindtægter. Det skønnes imidlertid
i første omgang at være indenfor den usikkerhed, der i forvejen er knyttet til indførelsen af nyt P-strategi per
1. april 2015. Evt. mindreindtægter vil ikke have likviditetsmæssige konsekvenser, idet p-indtægterne
modregnes kommunens bloktilskud.

Borgmesterpåtegning:
Ingen.

Behandling:
By- og Miljøudvalget den 23. marts 2015, JBS/PE.
Journalnr.: 2015/0002255

Bilag:
Kriterier for udstedelse af parkeringstilladelse (billet og licens)
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64. Ny lokal bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg

Sagsnr.: 05.00.00-K02-48-15
Resumé
Transport- og Bygningsministeriet udstedte den 4. november 2015 en ny bekendtgørelse om parkering.
Bekendtgørelsen fastsætter et prismæssigt loft over det miljøhensyn, som kommunerne max. må tage på
5.000 kr. om året.
Med bekendtgørelsen foreligger der nu et regelgrundlag for at kunne opdatere den lokale bekendtgørelse
om standsning og parkering på Frederiksberg, herunder med en reduktion af prisen for parkering af
miljørigtige køretøjer på Frederiksberg eller en fuldstændig fritagelse for parkeringslicens.

Beslutning
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet den behandles parallelt med den kommende sag om evaluering af
den nye P-strategi.

Indstilling
By- og Miljøområdet indstiller,
1. hvorvidt der indføres betalingsfri parkering for elbiler og plug-in hybridbiler i parkeringszonen,
2. at bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg med eventuelle justeringer godkendes.

Sagsfremstilling
By- og Miljøudvalget udsatte den 11. januar 2016 sagen, idet udvalget ønskede mulighederne for
differentieret betaling af p-licens for hybridbiler nærmere belyst. Udvalget ønskede endvidere belyst, om
Københavns Kommunes regler for p-licens til miljørigtige køretøjer kan medføre, at Frederiksberg bliver pplads for sådanne køretøjer hjemmehørende i København eller med København som destination.
Mulighed for differentieret betaling for plug-in hybridbiler
Bekendtgørelsen om parkering sondrer ikke mellem forskellige typer af miljøvenlig biler, og det er derfor
muligt at differentiere betalingen for plug-in hybridbiler. Såvel plug-in hybridbilder som 100% eldrevne
køretøjer har indtil 1. januar 2016 været undtaget fra registreringsafgift. Begge biltyper skal dog efter en
lovændring betale 20% af almindelig registreringsafgift i 2016, stigende til 100% i 2020.
Der skelnes dermed mellem "almindelige" hybridbiler og Plug-in hybridbiler. Plug-in hybridbilerne kan
oplades fra elnettet, mens "almindelige" hybridbiler udelukkende får opladt batteriet fra egen
brændstofmotor. Plug-in hybridbilerne er dermed teknologien, som man fra Staten ønsker at fremme, og
Frederiksberg bør følge denne linje ved en evt. differentieret betaling for parkering.
Danmarks Statistik har endnu ikke kunnet levere tal for antallet af plug-in hybridbiler, hverken på landsplan
alle for Frederiksberg. Det er derfor muligt at give en antydning af omfanget af en eventuel undtagelse fra
betalingsparkering. Fra 1. januar 2016 er plug-in hybridbiler blevet tilføjet som felt i motorregistret, og
fremadrettet kan antallet følges, ligesom det vil kunne verificeres, at en hybridbil er plug-in.
Da der ikke er nogen p-licens eller p-billet, der i dag koster mere end 5.000 kr. på Frederiksberg, vil det også
være muligt helt at undtage plug-in hybridbiler for betaling.
Fritages plug-in hybridbiler for betaling for parkering, vil de (i lighed med elbiler) som en service over for
bilisterne kunne tilbydes en registrering i kommunens database mod et gebyr på 150 kr. En sådan
registrering indebærer, at plug-in hybridbiler ikke risikerer at få en parkeringsafgift, der efterfølgende blot skal
annulleres.
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Eventuel effekt på parkeringspresset på Frederiksberg som følge af andet betalingsniveau i København
København har endnu ikke truffet beslutning om, hvilken prisreduktion elbiler og hybridbiler evt. skal have i
København. Det er forvaltningens vurdering, at en beslutning herom kan blive del af budgetforhandlingerne i
København, og at en eventuel prisdifferentiering derfor tidligst vil blive gennemført fra årsskiftet 2016/17.
Der er indregistreret 124 elbiler på Frederiksberg, mens der i København og Region Hovedstaden er
indregistreret 1.782 hhv. 4.967 elbiler. Andelen af elbiler er på Frederiksberg 0,5%, mens den i København
er 0,9% og i hele Region Hovedstaden 0,7%. Der er i alt 8.479 elbiler i Danmark, svarende til 0,3% af
bilbestanden.
Københavns Kommune vil også maksimalt kunne reducere prisen for p-licens og p-billet til miljørigtige
køretøjer med 5.000 kr. om året. Det koster i dag ca. 2.700 kr. om måneden (32.400 kr. om året) at pendle i
bil til grøn zone i København, som støder op til Frederiksberg. Med en differentiering på det maksimale beløb
i København vil det fortsat koste ca. 27.400 kr. om året.
Hvis Frederiksberg gør det gratis at parkere et miljørigtigt køretøj, vil der - selv hvis København indfører den
maksimale prisreduktion på 5.000 kr. årligt - fortsat være en besparelse på ca. 2.300 kr. om måneden ved at
parkere på Frederiksberg. Undlader både Frederiksberg og København at reducere prisen for parkering af
miljørigtige køretøjer, vil besparelsen ved at parkere på Frederiksberg være ca. 1.200 kr. om måneden, idet
det koster ca.1.500 kr. om måneden at købe dagsbilletter til parkering på Frederiksberg.
Det er By- og Miljøområdets umiddelbare vurdering, at fritagelse af elbiler (og plug-in hybridbiler) fra
betalingsparkering på Frederiksberg kun i et mindre omfang vil medføre, at flere vælger at parkere på
Frederiksberg i stedet for København med miljøvenlige biler. Det skyldes, at der dels endnu ikke er mange af
denne type biler, dels at der allerede, uden betalingsfritagelse, er et væsentligt økonomisk incitament for at
parkere på Frederiksberg. Dette incitament vil dog blive væsentligt større, hvis det besluttes at undtage
miljøvenlige biler for betaling.
Tidligere sagsfremstilling:
Transport- og Bygningsministeriet har den 4. november 2015 udstedt ”bekendtgørelse om parkering på
offentlige veje”, der trådte i kraft den 15. november 2015.
Bekendtgørelsen har været i høring i flere omgange. I den nu foreliggende udgave er der i vidt omfang taget
hensyn til de bemærkninger, som Frederiksberg Kommune har fremsat under høringen. Det gælder f.eks.
muligheden for fortsat at kunne udstede licens til pendlere og at kunne stille krav om, at ansøger er primær
ejer og primær bruger af køretøjet.
Efter bekendtgørelsen kan vejmyndigheden differentiere betaling for parkering under hensyn til miljøet.
Differentieringen kan dog højest udgøre 5.000 kr. pr. køretøj pr. år.
Da der ikke er nogen p-licens eller p-billet, der i dag koster mere end 5.000 kr. på Frederiksberg, vil alle
miljørigtige biler derfor kunne tilbydes at parkere på Frederiksberg uden betaling.
Det foreslås, at priserne for parkering alene differentieres i forhold til 100 % elbiler, og at disse biler tilbydes
gratis parkering.
Da det ikke altid er muligt for p-vagten i en konkret situation at kunne vurdere/kontrollere, om en bil er en
elbil, kan det forekomme, at elbiler pålægges en afgift. Denne vil naturligvis, hvis der er tale om en 100 %
eldreven bil, blive annulleret. Imidlertid vil bilisterne formentlig føle sig generet heraf, og det vil indebære
ekstra tidsforbrug for både bilister og forvaltningen. Det foreslås derfor som en service over for bilisterne at
tilbyde en registrering af 100 % elbiler i kommunens database mod et gebyr på 150 kr. Det svarer i
princippet til udstedelse af en årslicens til elbiler på samme vilkår som en beboerlicens. En sådan
registrering betyder, at 100 % eldrevne biler ikke risikerer at få en parkeringsafgift, der efterfølgende blot skal
annulleres.
Politiet vil efterfølgende blive bedt om at give samtykke til bekendtgørelsen.
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Økonomi
Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser, der rækker ud over den løbende drift.

Borgmesterpåtegning
Ingen

Behandling
By- og Miljøudvalget,
JBS/PE
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17. Orientering om parkering i forbindelse med frivilligt hverv

Sagsnr.: 05.09.00-K02-47-15
Resumé
I forbindelse med udvidelse af parkeringsordningen 1. april 2015, har der været udtrykt bekymring over
ordningens betydning for det frivillige arbejde i kommunen. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt
omfanget af foreningsfrivilliges behov for parkering i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde og
muligheden for eventuelt at mindske den nye p-ordnings påvirkning heraf.

Beslutning
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet den ønskes drøftet samtidig med evalueringen af den nye
parkeringsstrategi.
Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering om parkering i forbindelse med frivilligt hverv til efterretning.

Indstilling
By- og Miljøområdet og Serviceområdet indstiller til By- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,
at orientering om parkering i forbindelse med frivilligt hverv tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udvidelse af parkeringsordningen 1. april 2015, har der været udtrykt bekymring over
ordningens betydning for det frivillige arbejde i kommunen. Bl.a. har de foreningsfrivillige selv rejst
spørgsmålet om muligheden for at få kompenseret udgifter til parkering. By- og Miljøområdet har i
samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen undersøgt omfanget af de foreningsfrivilliges parkeringsbehov
og overvejet mulighederne for eventuel godtgørelse.
Parkeringsordningens påvirkning af forholdene for frivillige
Parkeringsordningen er udvidet på flere områder - geografisk, prismæssigt og tidsmæssigt. Den geografiske
udvidelse betyder, at frivillige nu også i den vestlige del af kommunen skal betale for parkering på offentlige
arealer ud over de første 2 timer. Frivillige, der udfører hverv i den østlige del af kommunen, har også
tidligere skullet betale for parkering.
Prisen for parkering er på en række punkter justeret opad, men ikke for alle. Beboerlicensen er således
fastholdt på samme niveau som tidligere. Til gengæld kan nu alle borgere i kommunen få en beboerlicens.
Da beboerlicensen er fastholdt på samme niveau som tidligere - 150 kr. om året - og giver adgang til
parkering i hele kommunen, må det formodes, at alle beboere med bil har erhvervet en sådan. Det betyder
at frivillige med bopæl i kommunen ikke har ekstraudgifter til parkering i Frederiksberg Kommune som led i
varetagelsen af det frivillige hverv. Yderligere har beboere fra den vestlige del af kommunen, som udfører
frivilligt hverv i den østlige del af kommunen fået mindsket parkeringsudgifterne, fordi de nu kan få en
beboerlicens. Før 1. april har disse skullet betale almindelig parkeringstakst som andre ikke-beboere i
zonen.
Betaling for parkering på dagsbasis er ændret - dog er de 2 første timers gratis parkering fastholdt. Tidligere
kunne der kun betales for en dagslicens til 35 kr. efter de første 2 timer. Ordningen er nu indrettet således, at
der kan betales pr. efterfølgende time med en stigende takst, d.v.s. 10 kr. for 3. time, 15 kr. for 4. time og 20
kr., for 5. og efterfølgende timer - dog med et samlet maksimum på 70 kr. pr. dag. Prisen for parkering for en
hel dag er således fordoblet - fra 35 kr. til 70 kr. Indførelsen af en timebetalingsmodel betyder imidlertid, at
man betaler mindre for at parkere i kortere tid. Parkerer man således i 3 timer, koster det i dag 10 kr. mod
tidligere 35 kr. Parkerer man 4 timer koster det i dag 25 kr. mod tidligere også 35 kr. Grænsen for, hvornår
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det er billigere at parkere i dag i forhold til tidligere, går ved 4½ time. Dette vurderes at dække langt de fleste
frivilliges behov.
Samlet set er det primært frivillige, som ikke har bopæl i kommunen, og som udfører deres hverv i den
vestlige del af kommunen, som kan være påvirket af den nye parkeringsordning. De efterfølgende
betragtninger gælder således foreningsfrivillige, som ikke har bopæl i kommunen, og som primært udfører
deres hverv i den vestlige del af kommunen.
Omfanget af parkering for frivillige, der ikke er borgere i kommunen
Kultur- og Fritidsafdelingen har forespurgt de foreningsfrivillige og deres organisationer om, hvor stort et
parkeringsbehov de frivillige har i forbindelse med udførelse af deres frivillige hverv. Der er spurgt ind til det
konkrete behov, og om den frivillige er borger i kommunen.
Der er meldt følgende antal personer, der ikke er bosiddende i kommunen, ind på baggrund af
forespørgslen:
Frivilligaktiviteter og -organisationer
Idrætsforeninger med aktiviteter på Jens Jessens Vej - vest
Svømmeklubben HSK - vest
Frb. Badminton (Rolighedsvej) - øst
KSG Idræt (forsk. skoler) - ½ vest, ½ øst
Karate (Allegade) - øst
Handicapidræt (Stadion og Tre Falke Hallen) - vest
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger på Frederiksberg (spejdergrupper, FDF’er m.fl.) 2/3 vest, 1/3 øst
I alt

Antal
83
10
3
12
1
9
68
186

Personerne i oversigten fordeler sig skønsmæssigt med 153, der udfører hverv i den vestlige del af
kommunen og 33, der udfører hverv i den østlige del.
For de foreninger, der er aktive på Jens Jessens Vej, disponerer Frederiksberg Idrætsunion (FIU) over 18 Ppladser, der er forbeholdt de frivillige trænere m.fl. FIU udsteder p-tilladelser til disse 18 pladser, og har på
nuværende tidspunkt uddelt ca. 50 tilladelser. Trækkes personer med en p-tilladelse til FIU ud af oversigten,
er der i alt 103 personer, der ikke er bosiddende i kommunen, og som udfører frivilligt hverv i den vestlige del
af kommunen, der kan være påvirket af den nye p-ordning.
Da opgørelsen fra organisationerne kan være behæftet med fejl, og det ikke nødvendigvis er alle relevante
organisationer, som har bidraget, er det forvaltningens vurdering, at der maksimalt er 125 frivillige personer,
der kan være påvirket af den nye p-ordning.
Parkeringsbehovet for de frivillige er meget varierende og derfor vanskeligt at opgøre. Det er dog
forvaltningens vurdering, at den enkelte frivillige har et samlet parkeringsbehov på ca. 300 timer pr. år.
Denne vurdering er baseret på følgende forudsætninger:


hver frivillig har et parkeringsbehov, svarende til 3 timer pr. aktivitet



hver frivillig har 3 aktiviteter pr. uge, hvoraf ½ aktivitet foregår søndag eller lørdag efter kl. 15, hvor
parkering er gratis, d.v.s. netto 2½ aktiviteter, hvor der skal betales parkering



hver frivillig har 40 uger på et år med aktiviteter

Frivilliges udgifter til parkering
Da de to første timers parkering er gratis, er betalingen for parkering ved hver aktivitet 10 kr. pr. gang – eller
1.000 kr. pr. frivillig pr. år. (2½ aktiviteter pr. uge, hvor der skal betales, 40 uger om året.)
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De samlede udgifter for de vurderede 125 frivillige, der kan være påvirket af p-ordningen, er således
maksimalt ca. 125.000 kr. pr. år.
Mulighed for kompensation for udgifter til parkering
Der er principielt 3 måder, hvorpå man eventuelt kan mindske effekten af den nye p-ordning på
parkeringsudgifterne for frivillige, der ikke er beboere i kommunen, og som udfører frivilligt hverv i den
vestlige del af kommunen. Der kan enten ske en egentlig kompensation af merudgifter krone for krone
gennem en forhøjelse af det kommunale tilskud til foreningsarbejdet på Folkeoplysningsområdet. Alternativt
kan det overvejes at indføre en særlig undtagelse i parkeringsreglerne. Endelig kan det overvejes at udstede
f.eks. en pendlerlicens til de frivillige.
Indførelse af en egentlig undtagelse i parkeringsreglerne vil medføre et dokumentationskrav, der
erfaringsmæssigt er vanskeligt og omfattende at administrere. Uden dokumentationskrav vil en undtagelse
udgøre et smuthul i reglerne, som erfaringsmæssigt vil blive søgt kraftigt udnyttet.
Betaling af en pendlerlicens for de frivillige (400 kr. pr. måned) vil ligeledes medføre et vanskeligt
administrerbart dokumentationskrav og i øvrigt idebære en uforholdsmæssig stor kompensation i forhold til
det reelle omfang. Betaling af pendlerlicens for en frivillig vil på årsbasis udgøre en værdi af 4.000 kr. (10
måneder a 400 kr.). Dette skal sammenholdes med en vurderet udgift for en frivillig på 1.000 kr. pr. og år,
og at pendlerlicensen vil kunne benyttes til fri parkering i et væsentligt omfang ud over udførelse af frivilligt
hverv.
En egentlig kompensation af merudgifter krone for krone vil kunne ske gennem en forhøjelse af det
aktivitetstilskud, som foreningerne modtager på Folkeoplysningsområdet. Der er tale om et samlet tilskud pr.
medlem under 25 år, som skal gå til alt vedr. trænere, uddannelse og andet klubliv. Tilskuddet fordeles en
gang årligt af Folkeoplysningsudvalget. Da tilskuddet ydes pr. medlem under 25 år, vil der ikke nødvendigvis
være fuld overensstemmelse mellem parkeringsbehov, -udgifter og samlet kompensationsbeløb, der tildeles
den enkelte forening.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at finde en måde at mindske effekten af
parkeringsordningen på, som ikke er vanskelig at administrere rammer den rigtige målgruppe, og hvor
sideeffekter ikke overskygger intentionen.
Forvaltningen finder, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal gennemføres tiltag med henblik på at mindske
effekten af parkeringsordningen bør ses i sammenhæng med følgende forhold ud over det tidligere anførte:


Tiltag bør i givet fald kun rette sig mod foreningsfrivillige, der efter 1. april kan have fået merudgifter
til parkering, d.v.s. de personer, der ikke har bopæl i kommunen, og som udfører frivilligt hverv i den
vestlige del af kommunen. Frivillige, der er beboere i kommunen må formodes at have en
beboerlicens og har således ikke ekstraudgifter til parkering i forbindelse med udførelse af frivilligt
hverv. For foreningsfrivillige, der ikke er beboere i kommunen, er udgiften til parkering i den østlige
del af kommunen faldet efter 1. april 2015. Med de tidligere nævnte forudsætninger, har en frivillig
med aktiviteter, der kun ligger i øst, f.eks. på idrætsanlægget på Nandrupsvej, haft årlige udgifter til
parkering på 3.500 kr. mod nu 1.000 kr.



Der findes ikke tilsvarende ordninger i andre kommuner, hvorefter personer, der ikke er bosiddende i
kommunen, kan få kompenseret parkeringsudgifter. Det betyder bl.a. at Frederiksbergborgere, der
udfører frivilligt arbejde i f.eks. Københavns Kommune, ikke kan få kompenseret de tilsvarende
udgifter, der må antages væsentligt højere, da timeprisen her er noget højere og ikke inkluderer 2
gratis timer.



Der ydes ikke i øvrigt direkte kompensation for transportudgifter for de frivillige. Hvis en frivillig
anvender kollektiv trafik i stedet for bil, vil de årlige udgifter, med de tidligere nævnte forudsætninger,
være 3.600 kr. pr. år. Der er her taget afsæt i den lavest mulige pris for en rejse (2 zoner på
rejsekort: 15 kr. pr. enkelttur). Dette skal sammenholdes med driftsomkostningerne for bilen og
parkeringsudgiften på 1.000 kr. pr. år. Der vil således i øvrigt ikke ved en kompensation for
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merudgiften være et incitament for frivillige til at benytte kollektiv trafik i tråd med intentionerne bag
parkeringsordningen.
Spørgsmålet om frivilliges udgifter til parkering vil kunne medtages i evalueringen af parkeringsordningen.

Økonomi
Hvis det besluttes at håndtere problematikken ved at indføre en undtagelse i parkeringsordningen, vil det
medføre væsentlige udgifter til administration og kunne aflede mindreindtægter fra dels de frivillige selv
(øvrig parkering ud over frivilligt hverv, som eventuelt stilles frit til rådighed), dels andre personer, som
uretmæssigt måtte kunne udnytte en undtagelse. De samlede udgifter og mindre indtægter vil afhænge af
den valgte løsning. Vælges at tilbyde de frivillige en gratis pendlerlicens, vil udgift og mindreindtægt kunne
udgøre op mod 400.000 kr. årligt. Hertil kommer administration af ordningen.
Besluttes det at håndtere problematikken ved at forhøje tilskuddet til frivillige, vil det skønsmæssigt koste
omkring 125.000 kr.
De frivilliges udgifter til parkering vil ikke kunne finansieres via de generelle merindtægter fra parkeringen
efter 1. april 2015, da alle merindtægter fra betalingsparkering inddrages af staten ved en tilsvarende
reduktion af kommunens bloktilskud det efterfølgende år.

Borgmesterpåtegning
Ingen.

Behandling
By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget
JBS/PE
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24. Regulering af priserne for parkering

Sagsnr.: 05.00.00-K02-48-15
Resumé
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den nye parkeringsordning blev det besluttet, at
priserne for parkering reguleres hvert år. En regulering vil indebære, at enkelte priser stiger med virkning fra
den 1. april 2016 eller eventuelt senere.

Beslutning
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet den ønskes drøftet samtidig med evalueringen af den nye
parkeringsstrategi.

Indstilling
By- og Miljøområdet indstiller,
at regulering af priserne for parkering, jf. parkeringsaftalen af 28. maj 2014 godkendes.

Sagsfremstilling
I Kommunalbestyrelsens beslutning om ny parkeringsstrategi af 16. juni 2014, indgik ”Aftale om ny
parkeringsordning på Frederiksberg” af 28. maj 2014. Det fremgår af aftalen, at "alle priser reguleres efter
kommunens pris- og lønfremskrivning hvert år pr. 1. januar - dog afrundet til nærmeste hele antal kr. og for
måneds- og beboerlicensers vedkommende nærmeste ”5 kr.”
Prisreguleringen jf. satsreguleringsprocenten fra 1. april 2015 til 1. januar 2016 udgør således:
Typer
3. time
4. time
5. time
Dagsbillet
Ugebillet
Beboerlicens
Pendlerlicens
Erhvervslicens

01-04-2015
10,00 kr.
15,00 kr.
20,00 kr.
70,00 kr.
350,00 kr.
150,00 kr.
400,00 kr.
1.200,00 kr.

Satsregulering
01-01-2016
10,14 kr.
15,21 kr.
20,28 kr.
70,98 kr.
354,90 kr.
152,10 kr.
405,60 kr.
1.216,80 kr.

Nye priser pr.
01.04.2016
10,00 kr.
15,00 kr.
20,00 kr.
71,00 kr.
355,00 kr.
150,00 kr.
405,00 kr.
1.215,00 kr.

Der er for så vidt angår prisen for en erhvervslicens ikke i aftalen eksplicit angivet, at reguleringen af denne
også skal følge princippet om afrunding til "nærmeste 5 kr." på samme måde som måneds- og beboerlicens.
Forvaltningen vurderer, at dette princip gælder alle licenstyper, hvorfor prisen i ovenstående oversigt er
afrundet til nærmeste 5 kr.
By- og Miljøområdets vurdering
Det følger af aftalen om en ny parkeringsordning, at prisen for licenser og billetter skal reguleres hvert år
pr.1. januar. Det vil dog formentlig så tidligt efter den nye ordnings ikrafttræden være mere forståeligt for
brugerne, hvis prisen tidligst reguleres 1 år efter ordningens ikrafttræden, altså pr. 1. april 2016. Det kan
alternativt overvejes at udsætte drøftelsen af reguleringens ikrafttræden til evalueringen af ordingen i foråret
2016.
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Økonomi
Justering af priserne på licenser og billetter er indeholdt i den almindelige prisregulering af budgettet for
2016. Prisreguleringen vil således ikke indebære yderligere merindtægter ud over, hvad der allerede er
indeholdt i budgettet. Reguleres priserne ikke, eller sent på året, vil det omvendt medføre en mindreindtægt
på op mod knapt 400.000 kr.

Borgmesterpåtegning
Intet at bemærke.

Behandling
By- og Miljøudvalget, M, K.
JBS/PE
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