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Høringsnotat: 2-timers parkeringszone på Rebekkavej, 

Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej 

 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget 76 høringssvar til 

forslaget om etablering af en 2-timers parkeringszone på de private 

fællesveje Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej med 

mulighed for gratis licens til egen vej. 

Hovedparten af høringssvarene anerkender, at der parkeringsmæssige 

udfordringer i området og at der er behov for en regulering af 

forholdet.  

En del har kritiseret processen for høringen og forvaltningen skal i den 

forbindelse gøre opmærksom på, at høringen på høringsportalen var 

en indledende høring, som et led i forvaltningens sagsforberedelse. En 

egentlig parthøring vil blive foretaget senere i processen. Se mere 

nedenfor. 

En række problemstillinger/ønsker går igen i flere af høringssvarene: 

Licens til hele området 

Hovedparten af høringssvarene er positivt indstillet overfor forslaget, 

men angiver samtidigt et ønske om, at der kan opnås licens til 

parkering i hele området frem for forslaget om licens til egen vej. 

Vores parkeringstællinger viser, at der også udenfor dagtimerne er høj 

belægningsprocent på vejene og det vil derfor give god mening, at 

indføre licenser som kan gælde til hele området, frem for kun til egen 

vej. På den måde opnås en større fleksibilitet i forhold til udnyttelse af 

parkeringsmulighederne på vejene, 

En række høringssvar påpeger, endvidere, at beboere med adresse på 

Tuborgvej grænsende op til zonen også bør have licens til området, da 

der ikke er parkeringsmuligheder på Tuborgvej. 

Gæstelicenser 

En række høringssvar efterspørger muligheden for, at der kan udstedes 

gæstelicenser. 
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 Side 2 af 3 

Der er ikke mulighed for at udstede gæsteparkeringslicenser, da vi 

ikke lovligt kan tilgodese beboernes gæster frem for andre gæster til 

området. 

 

Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at 2-

timersrestriktionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 08.00 

til 19.00 I praksis betyder det i dagtimerne på hverdage, at gæster og 

håndværkere mv. kan parkere i to timer adgangen, mens der fra kl. 

17.00 om eftermiddagene og aften er fri parkering. Der er ligeledes fri 

parkering i weekenderne. Det er vores erfaring fra andre 2-timers 

restriktionerne at dette fungerer fint i forhold til gæster og andre 

besøgende til området. 

 

Zonens geografiske udstrækning 

Flere har påpeget at det kun den nordlige del af zonen, nærmest 

Hellerup Station, som har problemer med pendlerparkering, mens der 

i den sydlige del af zonen primært har parkeringsudfordringer fra 

beboernes egne biler.. 

Det er forvaltningens erfaring fra tidligere parkeringszoner omkring 

stationer, at en mindre geografisk zone i umiddelbar nærhed af en 

station blot flytter pendlerparkering til vejene umiddelbart udenfor 

zonen. Forvaltningen finder derfor, at zonens udstrækning skal 

fastholdes. 

Etablering af flere parkeringspladser 

Flere høringssvar efterlyser flere parkeringspladser, herunder 

etablering af skråparkering frem for parkeringsrestriktioner. 

De omhandlede veje er alle private fællesveje og det er derfor 

grundejerne langs vejene, som har forpligtelsen med vedligeholdelse 

og indretning af vejene. Det er grundejerne selv der - med tilladelse 

fra kommunen - der skal etablere flere parkeringspladser, hvis det 

ønskes.  

Med forslaget om parkeringsrestriktioner ønsker kommunen, at 

imødekomme et ønske fra en række beboere, om at imødegå det 

yderligere pres som den udefrakommende pendlerparkeringen lægger 

på parkeringsbelægningen i området. 

Den videre proces 

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene besluttet, at arbejde 

videre med en løsningsmodel, hvor der kan opnås licens til hele 

området frem for egen vej, ligesom ejendommene på Tuborgvej, som 

grænser til de private fællesveje i zonen også indgår i licensordningen. 
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Disse ændringer kræver imidlertid en ændring i forhold til 

kommunens nuværende praksis om 2-timers parkeringszoner og 

kræver derfor politisk behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og 

Borgerrepræsentationen. 

Forinden den politiske behandling vil forvaltningen gennemføre en 

parthøring af grundejerne indenfor zonen. Såfremt tilbagemeldingerne 

fortsat er positive, vil forvaltningen forelægge løsningsmodellen til 

politisk behandling. 

Løsningsmodel: 

Løsningen vil indebære etablering af lokal 2-timers parkeringszone på 

vejene Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej med mulighed 

for gratis beboerlicens til området. Beboerlicens udstedes kun til 

beboere med folkeregisteradresse i området. 

2-timersrestrektionen kommer til at gælde mandag til fredag fra kl. 8 

til 19 og restriktionen kommer til at gælde alle, der ikke har licens til 

området. Det vil sige, at restriktionen også gælder besøgende, 

håndværkere, trailere, campingvogn m.m. I tidsrummet udenfor 

restriktionen (aften/weekend) er der fri adgang til parkering som 

normalt. 

Erhvervslicens kan udstedes til virksomheder som har adresse i 

området. Det gælder dog kun for virksomheder, der i følge 

registreringsbekendtgørelsen alene må anvendes til erhverv. Det vil 

sige biler på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel 

og kun lovligt må bruges til vare- og godstransport, samt biler på 

hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men 

som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx 

taxi og sygetransport. En erhvervslicens til en privat fællesvej er 

gratis. 

Biler med ’papegøje’-plader er ikke berettiget til en licens, selvom de 

har et SE nummer. 

 


