Bekendtgørelse om parkering i Hillerød Kommune
I medfør § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, nr. 1 og 3, § 92 c, stk. 4, § 121 og § 122a i færdselsloven, § 107 stk. 2 i lov om
offentlige veje, samt § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, i bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap,
fastsættes med samtykke fra Politidirektøren i Nordsjælland følgende:
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Hillerød Kommune og omhandler standsning og parkering på veje og pladser,
der er omfattet af lov om offentlige veje, samt private fællesveje, der administreres efter lov om private fællesveje,
afsnit III, jf. lovens § 3.
Stk. 2. Ved vej forstås i denne bekendtgørelse gade, vej, torveplads, midterrabat, helleanlæg, rabat samt grønne eller
belagte sidearealer.
Stk. 3. Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse, et areal, der er indrettet til parkering og afmærket hertil
ved parkeringstavle, afstribning eller afvigende belægning, såfremt dette ikke strider mod andre bestemmelser.
Stk. 4. Ved parkering forstås i denne bekendtgørelse enhver hensætning af et køretøj, med eller uden fører, i mere
end 3 minutter. Af- og pålæsning af gods, samt af- og påstigning anses ikke for parkering, og vil således ikke være i
strid med eventuelle parkeringsrestriktioner. Ved standsning forstås i den bekendtgørelse enhver hensætning af et
køretøj, med eller uden fører, under 3 minutter.
Afmærket parkering (parkeringspladser)
§ 2. Parkering på parkeringsplads må, når arealet er opdelt i parkeringsbåse, kun ske i parkeringsbåsene.
Stk. 2. Køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg må kun parkere i parkeringsbåse, hvor det ved afmærkning
eller med færdselstavle er tilladt disse køretøjer at parkere.
Stk. 3. Ingen del af et parkeret køretøj, med eller uden gods, må være udenfor afmærket parkeringsbås.
§ 3. Hyrevogne må ikke standse eller parkere for at søge hyre, medmindre det ved skiltning eller afmærkning på
kørebane er tilladt.
Betalingsparkering
§ 4. For parkering på plads med betalt parkering skal der betales afgift, som angivet på billetautomaten. Der kan på
billetautomaten anvises andre betalingsformer end en fysisk billet.
Stk. 2. Parkeringsbilletten skal anbringes umiddelbart inden for forruden, og der må ikke findes andre
parkeringsbilletter på de nævnte steder, end den parkeringsbillet, der benyttes ved den aktuelle parkering.
Parkeringsbilletten skal tydeligt kunne læses udefra.
Stk. 3. Senest ved udløbet af den tid, for hvilken der er betalt, skal køretøjet være fjernet fra pladsen.
Parkeringsperioden kan dog forlænges ved at der betales yderligere afgift, så længe den højst tilladte parkeringstid på
stedet ikke overskrides.
Stk. 4. Køretøjer med handicapskilt jf. ”bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap”, er fritaget for
betaling på de i stk. 1 nævnte betalingsparkeringspladser.

Parkering på veje
§ 5. På vej er det forbudt at parkere køretøjer af enhver art, herunder også cykler og knallerter, med henblik på
udlejning, salg, reparation, reklame eller overnatning. Forbuddet omfatter også parkering af ikke-registrerede
motorkøretøjer forsynet med prøveskilte, når det sker som led i den pågældende forretnings drift.
§ 6. På vej er det i tidsrummet kl. 18:00 – 06:00 forbudt at parkere motorkøretøjer med en tilladt totalvægt på over
3500 kg, påhængskøretøj, traktor samt motor- og påhængsredskab. Nævnte køretøjer må kun parkeres på steder,
hvor det ved afmærkning er tilladt at parkere disse køretøjer i anførte tidsrum.
Stk. 2. Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på op til 2000 kg, kan parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er
anvist ved skiltning eller afmærkning på kørebane. Endvidere kan campingvogn, i forbindelse med klargøring,
herunder pakning og udpakning, ligeledes parkere i indtil 24 timer medmindre andet er angivet ved skiltning eller
afmærkning på kørebane.
§ 7. Bil med tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg, påhængskøretøj med tilladt totalvægt på op til 2000 kg., motorcykler
med mere end 2 hjul samt motorcykler med sidevogn kan standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov, hvis
der friholdes mindst 1,5 m fortovs-bredde.
§ 8. Øvrige begrænsninger for standsning og parkering, som er tilkendegivet ved skiltning eller anden afmærkning,
ændres ikke ved denne bekendtgørelse.
Parkeringsafgift
§ 9. For overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges der i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a en afgift.
Afgiften pålægges ved en skriftlig meddelelse, der anbringes på køretøjet eller overgives til føreren.
Ikrafttrædelse
§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.
Godkendt af Hillerød Byråd den 27. august 2014.

