4. januar 2017

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Frederikshavn kommune
I medfør af færdselsloven § 92, stk. 1, § 92C, stk. 4, lov om offentlige veje § 90, stk. 1 og 2, og bekendtgørelse om
parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1 -3 b, bekendtgøres med Nordjyllands Politis samtykke følgende færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i Frederikshavn kommune. Bestemmelserne gælder på offentlige veje, private fællesveje og parkeringspladser (afmærket efter færdselsloven §
95) inden for tættere bebygget område og afmærket med byzonetavle E55.
§ 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser mv.), påhængskøretøjer, motorredskaber og
traktorer må i tidsrummet kl. 19 – 06 ikke parkeres følgende steder:
a) På veje i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der er beboelse inden for en afstand af 100 meter, medmindre der er særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.
b) På veje, hvor der i medfør af færdselsloven ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den generelle hastighedsgrænse i byzone.
c) Uden for ovennævnte tidsrum må sådanne køretøjer ikke parkeres i mere end 4 timer.
d) Ovennævnte køretøjer kan dog parkeres følgende steder:
o Frederikshavn: Ellehammervej og H.C. Ørsteds Vej, 9900 Frederikshavn.
o Vangen: Transportcenter Nord, Nordvej, 9900 Frederikshavn (Frederikshavnsmotorvejen tilkørselsanlæg <12>). Kølebiler med aktiveret køleaggregat må om natten (mandag – fredag kl. 18 –
07, lørdag kl. 14 – 07 og søndag kl. 00 – 24) kun parkeres på den særligt indrettede parkeringsplads ved Transportcenter Nord.
o Sæby: Parkeringsanlæg ved Transport Center Sæby Syd (Frederikshavnsmotorvejen tilslutningsanlæg <13>) og Energivej, 9300 Sæby.
o Skagen: Ellehammervej, 9990 Skagen.
o Ålbæk: Industrivej, 9982 Ålbæk.
Stk. 2. Påhængskøretøjer (campingvogne og trailere) med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg kan parkeres indtil 48
timer, med mindre andet er angivet ved afmærkning
§ 2. Køretøjer må på parkeringspladser uden tidsbegrænsning ikke uden Frederikshavn Kommunes tilladelse parkeres ud over 7 dage.
§ 3. På vej, hvor der er etableret en tidsbegrænset parkering, er køretøjer forsynet med en af Frederikshavn Kommune gyldig tilladelse fritaget for tidsbegrænsningen.
§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer, som er forsynet med en af Frederikshavn Kommune gyldig tilladelse til parkering uden at indløse parkeringsbillet.
Stk. 2. Tilladelsen skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller i en af fordørenes ruder, og den skal tydeligt
kunne læses udefra. Fritaget for betaling er tillige:
a) Køretøjer, som er forsynet med parkeringskort for personer med handicap.
b) Køretøjer, som anvendes ved vejarbejde, hvis parkeringen er nødvendig af hensyn til arbejdet.
c) Køretøjer tilhørende beredskab, brandvæsen, redningskorps og politi.
d) Motorcykler.
e) Taxi på afmærkede holdepladser, herunder afmærkede pladser for offentlig servicekørsel (patientkørsel).
§ 6. For overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges en kontrolafgift i medfør af færdselsloven § 121, stk. 1.
Stk. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014. Samtidig ophæves kommunens tidligere bekendtgørelse, der trådte i kraft den 25. april 2007. Bekendtgørelsen er ændret den 4. januar 2017.
Frederikshavn Byråd den 10. marts 2014

