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Kære beboer, ejer og erhvervsdrivende i Glasværks-kvarteret
www.odense.dk

Odense Kommune indfører fra den 18. november 2020 parkeringslicenser på
udvalgte offentlige veje i Glasværks-kvarteret. Herunder kan du læse om, hvad
det betyder for dig, der bor eller har erhverv i området, når du skal parkere. Vær
opmærksom på, at brevet her ikke omhandler licenser på private områder.
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7. oktober 2020

Hvorfor kommer der parkeringslicensområde?
By- og Kulturudvalget besluttede i 2017, at parkeringspladserne i de bynære
beboelsesområder rundt om centrum skal prioriteres til beboere frem for
pendlere/bilister udefra. Derfor indføres der parkeringslicensområder flere steder i
byen.
Vejene, der er omfattet af parkeringslicensordningen, er markeret med gul farve
på kortet.

Hvornår kan jeg købe min licens til Glasværks-kvarteret?
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Du kan som beboer eller erhvervsdrivende i parkeringslicensområdet købe en
licens fra den 3. november 2020 på www.odense.dk/parkeringslicenser. Den
koster 600 kr. og gælder i 2 år – dog tidligst fra den 18. november 2020, hvor
licensområdet officielt træder i kraft.
Licensen gælder kun til Glasværks-kvarteret, så du kan ikke parkere med den i
andre licensområder.
Hvordan fungerer det?
I parkeringslicensområdet er parkering tidsbegrænset til 1 time på vejene
markeret med gult. Beboere med parkeringslicens er undtaget
tidsbegrænsningen.
Bilister uden beboerlicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og
kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan alle
parkere uden tidsbegrænsning.
Parkeringslicensen i Glasværks-kvarteret vil gælde i 2 år. Hver husstand kan
købe 1 licens, hvis de har bil. Parkeringslicensordningen giver ingen pladsgaranti,
men gør det nemmere at finde en parkeringsplads, da parkeringspladserne er
prioriteret til beboere med licens.
Har husstanden mere end 1 bil, må der findes en anden løsning til bil nr. 2. Det
kan fx enten være en privat løsning eller at parkere på egen grund, hvis det er
muligt. Yderlige biler i husstanden kan altid holde 1 time inden for perioden med
tidsbegrænsning og holde frit i perioder udenfor tidsbegrænsningen. Det er også
muligt at købe et månedskort til at parkere på kommunale betalingspladser. Se
mere på www.odense.dk/pkort.
Parkeringsbåse og -baner markeres op
Parkering i parkeringslicensområdet skal fremadrettet kun ske i afmærkede pbaner og p-båse. Parkeringspladser i området bliver markeret helt tydeligt op i
forbindelse med, at licensområdet indføres. De afmærkede parkeringsbåse og baner skal vise, hvor man kan holde lovligt.
Det er ikke lovligt at parkere på fortovet – hverken helt eller delvist.
P-pladser til el-biler
Vi oplever i Odense Kommune, at der i stigende grad kommer flere el-biler. Derfor
vil der også blive reserveret pladser til el-biler i kvarteret med mulighed for
opladning. Vi kender dog endnu ikke tidshorisonten for dette.
Hvad med gæster, håndværkere eller viceværter?
Det er ikke muligt at få licens til gæster, håndværkere eller viceværter.
Parkeringslicensen er registreret med bilens nummerplade, og kan derfor ikke
bruges af husstandens gæster.
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Det er muligt for gæster at holde 1 time på vejene omfattet af licensordningen i
perioden med tidsbegrænsning. Uden for det tidsrum og hele søndagen kan
gæster holde uden tidsbegrænsning i kvarteret.
Derudover henviser vi til www.odenserundt.dk/parkering, som viser vej til
parkering i Odense.
Håndværkere har mulighed for at holde tidsbegrænset på vejene omfattet af
licensordningen, og ellers har de mulighed for at søge om dispensation fra de
gældende parkeringsregler på www.odense.dk/erhverv/tilladelser-ogbevillinger/tilladelse-til-parkering-og-koersel.
For erhvervsdrivende i området
Erhvervsdrivende, der har virksomheder i parkeringslicensområdet, kan købe 1
licens pr. CVR.nr. og 1 parkeringslicens, som de kan stille til rådighed for kunder.
Licenserne kan købes fra 3. november 2020.
Kunder og gæster kan desuden fortsat holde 1 time på de veje, der er omfattet af
licenser i området. Mellem kl. 20-09 og om søndagen er der ingen
tidsbegrænsning.
Betaling for parkering på to kommunale p-pladser
Samtidig med at der indføres parkeringslicens, bliver der stillet
betalingsautomater op på parkeringspladserne på Vestre Stationsvej. De er
markeret på kortet. Den nuværende takst er 8 kr. i timen i tidsrummet kl. 8-20 i
hverdagene og kl. 8-20 om lørdagen. Uden for de tidsrum kan du parkere uden at
betale.
Har du spørgsmål?
Vi har svaret på en række spørgsmål på www.odense.dk/glasværkskvarteret. Har
du ikke fået svar, er du velkommen til at skrive til os på bm.bkf@odense.dk.
Venlig hilsen
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