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Budgettale 2022  

København skal fungere i hverdagen 
  
Vi skal gøre det det billigere at bo og leve i København. Det skal vi 

gøre ved at sætte boligskatterne ned. Den kommunale 

ejendomsskat kaldet "grundskyld" ligger på det maksimalt tilladte - 

og på landsplan ligger vi rekordhøjt for så vidt angår grundskyld - 

tilsvarende med erhvervsskatten "dækningsafgiften". 

  
Kommunens likviditet er steget med syv milliarder de seneste 24 
måneder - fra 12 milliarder til 19 milliarder. Dette skyldes primært 
stigning af værdien af kommunens værdipapirer - det overskud skal 
komme københavnerne tilgode og gøre det billigere at bo og leve i 
København. Vi skal ikke opkræve mere end nødvendigt. 

  
Vi vil også gerne se på, om vi kan begrænse administrationen, og 
dermed sparre københavnerne for nogle udgifter. 
  
Vi ønsker et billigere og mere velfungerende København i 
hverdagen.  
 
  
Bedre fremkommelighed og lettere og billigere adgang til at 
parkere  
Vi vil gerne gøre noget ved manglen på parkeringspladser og den 
ringe fremkommelighed. 
  
Vi ønsker mere Metro, så man kan komme hvor som helst i 
København på en halv time. Vi glæder os også til at få en 
havnetunnel. Både mere Metro og en havnetunnel skal gøre det 
lettere at komme frem - og skåne København for megen 



gennemkørende trafik, som vi med fordel kan lægge ned under 
jorden i enten Metro eller havnetunnel. 
  
De bilister, der køber en beboerparkeringslicens skal være sikre på 
en plads, så det reelt ikke blot er en lottokupon. Vi vil udbygge 
parkeringsmulighederne og optimere parkeringsarealerne i 
eksisterende anlæg i konstruktion ved at gøre dem automatiske. Vi 
vil gerne flytte megen parkering fra gadeniveau og ind i 
parkeringshuse. Det vil give mere plads på gaderne. Prisen på 
parkeringshusene kan finansieres ved at øremærke nogle af de 
over 600 mio. kr., som bilisterne hvert år betaler til kommunen. 

  
Vi vil støtte det københavnske erhvervsliv ved at gøre den første 
parkeringstime gratis, så man kan tage ud at handle uden at skal 
have udgift og besvær med at skulle betale for parkering.  
  
En beboerlicens skal være billigere for københavnerne - ingen 
københavnere skal betale mere end 200 kr. om året for en licens. 
Københavnerne har allerede én gang betalt for at bruge vejene - 
nemlig via deres skat. Derfor skal de ikke som en ekstraskat betale 
tusinde vis af kroner for en beboerparkeringslicens. 
  

Vi vil lave forsøg med, at kommunen skal overtage 
parkeringsanlæggene i Ørestad og Nordhavn, så det bliver billigere 
for beboerne at parkere, og så pendlere kan parkere og tage 
Metroen resten af vejen ind til City og dermed mindske trængslen. 
  
Derudover kunne det også være interessant at se, om vi kan 
mindske trængslen ved at gøre det gratis at bruge den kollektive 
trafik i zone 1 og 2. 
  
Et grønnere København 
Vil ønsker at stoppe udledning af urenset spildevand til havnen og 

til Øresund. Vi skal kunne bade i havnen hele året - og vi gider ikke 
se flere røde badeflag.  
  
For os er der forskel på badevand og spildevand, og københavnerne 
skal ikke bydes at bade i spildevand længere. 
  



Vi ønsker flere træer og blomster i København - når vi planlægger 
nye bydele skal vi sikre nye, store grønne områder. 
  
Også luften skal være renere, og derfor ser vi gerne, at de 
eksisterende miljøzoner for busser og lastbiler udvides til også at 
omfatte personbiler.  
  
På sigt skal de københavnske biler udskiftes til elbiler - og derfor 
skal vi også sikre, at private elselskaber kan give københavnerne 
tilstrækkelig lademuligheder. 
  

  
Idrætsfaciliteter for finansministerens idrætsmilliard 
Når vi københavnere holder fri, skal der ikke længere være hverken 
kø eller venteliste for at bruge kommunens idrætsfaciliteter. Børn 
skal ikke tilbringe deres barndom på en venteliste for at svømme 
eller dyrke gymnastik i en klub.  
  
Vi skal have flere svømmehaller og udvidet åbningstid.  
  
Vi skal have flere idrætshaller og til flere forskellige sportsgrene, så 
der er noget for en hver smag og alder. Vi skal hjælpe 

københavnerne til at holde sig sunde.  
  
Derfor er det glædeligt, at regeringen i dens finanslovsforslag vil 
sætte en milliard kroner af til idrætsfaciliteter i hovedstaden. 
  
Vi tager finansministeren på ordet, så vi sikrer os, at det ikke bare 
er valgflæsk eller fugle på taget. 
  
Her er vi konservatives bud på, hvordan pengene bedste kan 
bruges i København: 
Vi ønsker os to nye svømmehaller - den ene kunne ligge i 

Jernbanebyen ved Dybbølsbro Station, så den kommer både 
vesterbroerne og borgerne i Sydhavnen til gode. Den anden kunne 
fx placeres i Brønshøj eller Vanløse.  
  
Vi vil gerne have otte idrætshaller, bl.a. et Ketchersportens Hus på 
Amager, en sal til springgymnastik i Valby og i Nordhavn. Også 



Teglholmen og Ørestad mangler indendørs idrætsfaciliteter og skal 
derfor prioriteres. 
  
Kommunens to skøjtehaller i Ørestad og på Østerbro skal have 
åbent hele året, så endnu flere kan bruge skøjtehallerne. 
  
Endelig skal vi have kunstgræsbaner - for de kan bruges hele året i 
modsætning til græsbaner, der hurtigt slides ned - bl.a. på 
Østerbro, det centrale Amager, Vanløse og Brønshøj, Jernbanebyen 
på Vesterbro og i Ørestad. 
  

Det er vigtigt, at pengene kommer ud at arbejde hurtigst muligt, så 
børnene ikke er gået ud af skolen og flyttet ud af kommunen, inden 
idrætsfaciliteterne står klar. 
  
Vi Konservative vil lægge en ambitiøs og flerårig plan for idrætslivet 
i København 
  
Skolerne og skolegårdene skal åbnes for naboerne, så legepladser 
og idrætshaller kan bruges af naboerne uden for skoletiden. 
  
Det skal være trygt at bruge kommunales idrætshaller - og derfor 

skal vi have tryghedsvagter for at forebygge hærværk og skabe 
tryghed for børn og forældre. 
  
København skal lægge jord til langt flere store begivenheden - der 
giver gode oplevelser og er med til at gøre København kendt. Vi har 
minderne fra EM i fodbold, vi glæder os til Tour de France, men vi 
har appetit på meget mere.  
  
Vi glæder os til budgetforhandlingerne, og håber at være med i 
budgetforliget, så vi kan skabe et endnu bedre København, der 
fungerer i hverdagen. 

  
Tak for ordet. 
 


