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Parkeringsrestriktion - Kastrup Strandpark
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Resumé
I fortsættelse af Udvalgets beslutning den 05.12-2019 har sagen om indførelse af
parkeringsrestriktioner på Kastrup Strandpark har været i høring. Der er kommet høringssvar
fra Samkas (Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne), som
har et forslag til ændring af restriktionerne.
Uddybende bemærkninger
Samkas har indgivet et forslag til ændring af parkeringsrestriktionerne:
Der indføres periodebestemt (1/6 til 1/10) 6 timers parkering for p-pladserne langs den
”offentlige vej” fra svinget ved Havnekontoret og op mod nord til vendepladsen ved
Strandbadet Sneglen. Fra 1/10 til 1/6 er der kun parkeringsrestriktioner for autocampere på
disse p-pladser.
Begrundelsen er, at der er mange sejlere, som ikke vil kunne være på havet i længere tid og
det er typisk i efteråret og foråret.
Den 5. december 2019 godkendte Udvalget, at parkeringsrestriktionen på 6 timer skulle vare
hele året rundt, og den skal gælde alle motoriserede køjetøjer.
Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være et problem, da der ikke er kamp om pladserne
uden for højsæsonen og derfor er der ikke samme behov for tidsrestriktioner i denne periode.
Forvaltningen vurderer også, at der heller ikke er behov for særskilt skiltning til campere, også
med den begrundelse, at der ikke er kamp om pladserne i efterår- vinterperioden.
Forvaltningen vurderer, at maj måned også er en del af højsæsonen, da vejret meget tit viser
sig fra den gode side, hvilket vil give kamp om pladserne. Højsæson er fra 1. maj til 30.
september. Derfor anbefaler Forvaltningen at tidsrummet fremrykkes, således at der indføres 6
timer parkeringsrestriktioner fra svinget ved Havnekontoret til vendepladsen ved Sneglen i
tidsrummet d. 1/5 til d. 30/09 for alle.
Høring
Politiet er blevet hørt ang. periodisk tidsrestriktion og svaret er at dette ikke er muligt. Det
man kan gøre er, at opsætte skiltene i den periode tidsrestriktionen skal gælde. Mht.
Forvaltningens forslag skal politiets samtykke indhentes.
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje Lov nr. 1520 af 27/12/2014.
Økonomi
Der er en skønnet omkostning ved opsætning og nedtagning af skilt. Det er ca. 3000 kr. pr. år
for opsætning- og nedtagning.
Indstilling
Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
1. hvorvidt forslaget fra Samkas, at indføre periodisk parkeringsrestriktion 6 timer fra d.
1/6 til d. 1/10 og 6 timer for autocampere fra d. 1/10 til d. 1/6 godkendes, jf. bilag,
eller
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2. hvorvidt Forvaltningens forslag, hvor der indføres 6 timer parkeringsrestriktioner fra
svinget ved Havnekontoret til vendepladsen ved Sneglen i tidsrummet d. 1/5 til d.
30/09 for alle, godkendes.
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27-02-2020
1. Forslaget fra Samkas godkendes.
2. Forslaget fra Forvaltningen godkendes ikke.

Afbud:
Winnie Sørensen

BILAGSFORTEGNELSE:
Dagsordenspunkt fra møde den 05-12-2019 i Teknik- og Miljøudvalget Parkeringsrestriktion på Kastrup Strandpark
Høringssvar ang. parkeringsrestriktioner i Kastrup Strandpark - Høringssvar ang.
parkeringsrestriktioner Samkas
Kastrup Strandpark - Forslag fra høring

