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Til 
 
Indre By lokaludvalg 
indrebylokaludvalg@okf.kk.dk
 
Vesterbro lokaludvalg 
v. formand Niels Vestergaard
vestergrd@gmail.com 
vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk
 
Østerbro lokalråd 
oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk
 
Høring vedrørende regulering af 

På grund af cykeltaxikonceptets
met flere og flere cykeltaxier, der ofte søger deres hyre på Strøget o
de omkringliggende strøggader. Dette er 
antal mobile gadesælgere med
specielt omkring Amagertorv.
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor til hensigt at indstille til 
Teknik- og Miljøudvalget, at det 
med en cykeltaxi på offentlige veje, pladser e
fremover skal have en tilladelse fra Københavns Kommune. Udvalget 
skal ligeledes beslutte placeringen af 
depladser i Indre By. 
 
Den foreslåede regulering vil 
over skal ansøges om gratis tilladelse hos kommunen til cykeltaxivir
somhed, for at cykeltaxierne kan søge hyre på nærmere bestemte c
keltaxiholdepladser i Indre By, af
anshavns Vold og Bernstorffsgade, og på Langelinie. I Ydre
derimod efter forslaget ikke være restriktioner på, hvorfra der kan s
ges hyre, hvis blot dette sker under hensyntagen til den almindelige 
færdsel og naboerne.  
 
Der er tidligere gennemført en offentlig høring i perioden 9.
2012. Da beslutningen imidlertid 
råder, der hører under Indre By lokaludvalg, Østerbro lokaludvalg og
Vesterbro lokaludvalg, har jeres lokaludvalg krav på en høringsfrist på 
minimum 6 uger forinden Teknik
i sagen. 
 
Hvis lokaludvalget har bemærkninger til 
get indsende dem på byliv@erhverv.kk.dk
2012. 
 
Bilag: 
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indrebylokaludvalg@okf.kk.dk 

v. formand Niels Vestergaard 

vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk 

oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk 

Høring vedrørende regulering af cykeltaxier i København 

cykeltaxikonceptets popularitet, er der de senere år kom-
met flere og flere cykeltaxier, der ofte søger deres hyre på Strøget og 
de omkringliggende strøggader. Dette er sammen med det voksende 
antal mobile gadesælgere medvirkende til øgede trængselsproblemer – 
specielt omkring Amagertorv. 

og Miljøforvaltningen har derfor til hensigt at indstille til 
, at det beslutter, at alle der vil søge hyre 

med en cykeltaxi på offentlige veje, pladser eller parker i København 
skal have en tilladelse fra Københavns Kommune. Udvalget 

skal ligeledes beslutte placeringen af nærmere bestemte cykeltaxihol-

vil først og fremmest medføre, at der frem-
al ansøges om gratis tilladelse hos kommunen til cykeltaxivirk-

somhed, for at cykeltaxierne kan søge hyre på nærmere bestemte cy-
keltaxiholdepladser i Indre By, afgrænset af søerne, Kastellet, Christi-
anshavns Vold og Bernstorffsgade, og på Langelinie. I Ydre by vil der 
derimod efter forslaget ikke være restriktioner på, hvorfra der kan sø-
ges hyre, hvis blot dette sker under hensyntagen til den almindelige 

Der er tidligere gennemført en offentlig høring i perioden 9.-21. maj 
imidlertid har særlig betydning for de lokalom-

råder, der hører under Indre By lokaludvalg, Østerbro lokaludvalg og 
, har jeres lokaludvalg krav på en høringsfrist på 

minimum 6 uger forinden Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning 

har bemærkninger til forslaget, bedes lokaludval-
byliv@erhverv.kk.dk inden mandag d. 6. august 
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 Side 2 af 2 

 
• Udkast til retningslinjer 
• Notat: Regulering af cykeltaxier – det juridiske grundlag 
• Notat: Cykeltaxiholdepladser i Indre By 
• Oversigtskort over påtænkte cykeltaxiholdepladser 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Hess Ahrensbach 
Specialkonsulent 
 
 
 


