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Kære Frank Jensen
Jeg er af Ørestads Parkeringsforening blevet gjort opmærksom på det åbenlyst urimelige
forhold, at en parkeringslicens i Ørestad aktuelt koster mere end 12.000 kr. årligt, mens
den i resten af København kun koster højst 1.175 kr. årligt.
Jeg har skrevet til Ørestads Parkeringsforening, jf. vedlagte brev.
Heri gør jeg opmærksom på, at jeg finder det urimeligt, at bilejere i Ørestad skal betale for
en generel huslejenedsættelse i området.
I øvrigt mener jeg, at danske bilister i forvejen beskattes for hårdt, og derfor har regeringen siden 2015 sænket registreringsafgiften ad tre omgange.
Endelig kan jeg konstatere, at et flertal på Københavns Rådhus – herunder Socialdemokratiet – åbenbart er enig med mig i, at parkeringslicenser til 10.000 kr. pr. år ikke er rimeligt, idet flertallet har afvist at indføre et sådant forslag i resten af København.
Jeg tillader mig derfor at gøre opmærksom på, at et flertal på Københavns Rådhus kan
beslutte at prioritere kommunale skattekroner på fx at lave en aftale med By og Havn om
at yde tilskud til parkering i Ørestad og på den måde sikre en parkeringsmæssig ligestilling
med resten af København.
En sådan ligestilling er efter min personlige opfattelse rimelig, og jeg håber, at det er noget, som Københavns Borgerrepræsentation vil overveje. Jeg har naturligvis gjort repræsentanterne fra mit eget parti i Borgerrepræsentationen opmærksom på min holdning til
denne sag, som jeg håber, de deler.
Hvis det ikke ønskes generelt at yde tilskud til parkering i Ørestad, så der opnås en rimelig
ligestilling, kunne en mulighed være at yde et særligt tilskud til borgere, der er henvist til
en almen bolig i et område, hvor parkering er meget dyrt. Jeg gør opmærksom på dette,
da en borger, der er anvist en almen bolig, ikke har den samme frihed som ejere eller øvrige lejere til at beslutte, hvor i byen, man vil bo.

Med venlig hilsen
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