Høring
Kommende gæstelicens i tidsbegrænsede parkeringszoner
Baggrund
I kommunens budget for 2022 blev det vedtaget, at der skulle etableres 15 tidsbegrænsede tre timers zoner,
og at der skulle udarbejdes en model for gæstelicenser. Følgende fremgår af aftaleteksten for Budget 2022:
”Parterne er enige om at afsætte midler til oprettelse af 15 parkeringszoner i byen[s] yderområder med
tidsbegrænset parkering på 3 timer.
Parterne noterer sig, at der på Frederiksberg Kommune er en ordning med gæstelicenser, og at [en]
lignende ordning skal gælde i Københavns Kommune.”
Beslutninger vedrørende de kommende 12 tidsbegrænsede zoner vil også få effekt i de 8 eksisterende
tidsbegrænsede zoner.
Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere haft et løsningsforslag for en kommende gæstelicens i høring,
ligesom at dette løsningsforslag er præsenteret på en række borgermøder.
Da der efter politisk behandling er kommet betydelige ændringer i løsningsforslaget, foretages denne
høring.

Forslag til kommende gæstelicens
På baggrund af de politiske ønsker fremlægger forvaltningen muligheder for, hvordan løsningen kan
udmøntes.
Hver borger med en adresse indenfor de tidsbegrænsede zoner kan ansøge digitalt om et ubegrænset antal
gæstelicenser. Det forudsætter derfor, at man har NemID/MitID.
Der er ikke begrænsning på hvor mange licenser, hver borger kan ansøge om, eller hvor mange man kan
ansøge om på samme tid. Det er derfor ikke nødvendigt at ansøge på andres vegne (fx andre personer i
husstanden, som ikke har NemID/MitID).
Borgeren skal indtaste registreringsnummer til det køretøj, der skal på besøg og licensen udstedes derfor til
dette køretøj.
Afgørelsen på ansøgningen om en gæstelicens (afslag eller bekræftelse) sendes til borgeren, der ansøger på
vegne af sin gæst.
Der vil desuden blive sendt en bekræftelse på mail til den borger, der skal anvende gæstelicensen, hvis
borgeren, der ansøger om licensen, indtaster mailadresse på brugeren af licensen ved ansøgning.
Der er krav om brug af NemID/MitID, hvilket betyder at man skal være over 15 år for at ansøge.
Det giver kommunen mulighed for at validere adressen mv. på den borger, der ansøger om gæstelicensen.
Det vil også være muligt for personer, der er digitalt undtaget og derfor ikke har adgang til NemID/MitID, at
søge om gæstelicensen, ved at ringe til Kontaktcenter Teknik og Miljø. Det håndteres på samme vis som
ansøgninger om parkeringslicenser til personer, der er digitalt undtaget i dag.
Forvaltningen anbefaler, at gæstelicensen gælder op til tre kalenderdage ad gangen. Det bemærkes, at de
tidsbegrænsede zoner kun gælder på hverdage. Det vil sige, at for at opnå en uges parkering, skal der
ansøges om to gæstelicenser af tre dages varighed.
Når licensen udstedes til flere dage, begrænser det, hvor ofte borgeren skal ansøge om gæstelicenser, og
dermed også omfanget af administrativt arbejde for kommunen i det tilfælde, at ansøgningen skal behandles
manuelt.

Regler og Licenser
Begrænsninger i eksisterende 3 timers tidsbegrænset parkeringer.
I de eksisterende tidsbegrænsede parkeringszoner er tidsbegrænsningen på hverdage i mellem 8:00 - 19:00.
I de kommende 12 tidsbegrænsede parkeringszoner forventes tidsbegrænsningen på hverdage at være 8:00
– 22:00.
Det betyder, at parkering er gratis for alle, men man kan maksimalt parkere 3 timer i de givne tidsrum
mandag til fredag.

Eksisterende licenser
Der udstedes digitale parkeringslicenser, der fritager fra tidsbegrænsningen.
Man skal ansøge om parkeringslicenser på kommunens selvbetjening
Der udstedes på nuværende tidspunkt følgende licenser:
Beboerlicens
Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for parkeringszonen. Du kan søge
om én licens pr. voksen i husstanden.
Du kan derfor kun få mere end en licens, hvis der er tilmeldt flere voksne (over 18 år) på adressen.
Du kan søge om en beboerlicens, hvis du har en firmabil. Det kræver, at din arbejdsgiver erklærer, at
du er den eneste bruger af køretøjet.
Du skal være registreret som bruger eller ejer af køretøjet for at ansøge om en beboerlicens.
Informationen trækkes automatisk fra det digitale motorregister, når du søger om licens. Licensen er
bundet til det registreringsnummer, du har søgt licens til.
Erhvervslicens
Der udstedes gratis erhvervslicenser til virksomheder med adresse i den tidsbegrænsede zone.
Erhvervslicenser kan udstedes til virksomhedens køretøjer, der kun må anvendes erhvervsmæssigt.
Der er ikke begrænsning på antallet af erhvervslicenser, der kan udstedes til den enkelte virksomhed.
Informationen trækkes automatisk dels om virksomhedens bopæl fra CVR-registret og dels om bilens
ejerforhold fra det digitale motorregister.
Licensen er bundet til det registreringsnummer, der er søgt licens til.
Øvrige licenser
Lånebilslicens
Hvis du har adresse i den tidsbegrænsede parkeringszone, kan du søge om en lånebilslicens, hvis du
låner en bil/motorcykel i en længere periode. Lånebilslicensen udstedes fra 1 måned og op til 4
måneder pr. løbende år.
Værkstedslicens
Skal din bil eller motorcykel på værksted, og har du en beboerlicens i forvejen, kan du søge om en
værkstedslicens til det køretøj du låner eller lejer.
Udover beboerlicens og erhvervslicens, findes der i dag følgende tiltag, der undtager borgere for
tidsbegrænsning i parkeringszonerne:
- Personer med handicapkort (både hjemmehørende og udefrakommende) er undtaget reglen om
tidsbegrænsning, da et handicapkort giver adgang til tidsubegrænset parkering på parkeringspladser med
tidsbegrænsning på 1 time eller mere.
- Delebiler med fast stamplads er undtaget 3 timers restriktionen i de tidsbegrænsede zoner.

- Med vedtagelse af Handlingsplan for Ladeinfrastruktur 2022-2025 (BR 24. juni 2022), besluttede
Borgerrepræsentationen at undtage elbiler 3 timers restriktionen i de tidsbegrænsede zoner.

