Bekendtgørelse
Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Trafik og Ejendomme

Standsning og parkering.
I medfør af færdselslovens § 28, § 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af Midt– og
Vestsjællands Politi, hermed følgende bestemmelser for:
I. Benyttelse af parkeringspladser
II. Standsning og parkering på veje
§1
Denne bekendtgørelse omfatter både offentlige veje og private fællesveje.
I. Benyttelse af parkeringspladser
§2
Ved parkeringsplads i denne bekendtgørelse forstås arealer godkendt efter færdselslovens
bestemmelser og afmærket med E33”Parkering”, V33 ”Parkeringssymbol”, afmærkning på
kørebane eller på anden måde indrettet til parkering.
§3
Ingen del af et parkeret køretøj må befinde sig udenfor et afmærket område.
§4
På parkeringsplads er det forbudt at parkere:
a. Køretøjer med henblik på privat eller erhvervsmæssig udlejning, salg, reklame,
beboelse, reparation, omlæsning af gods eller lignende.
b. Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs og sættevogne, herunder trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængsredskaber,
træk– og håndvogne.
c. Uindregistrerede køretøjer i mere end 48 timer.
§5
Campingvogne kan dog i forbindelse med klargøring henstilles i op til 24 timer.
II. Standsning og parkering på veje
§6
Ved parkering skal køretøjet parkeres i vejens længderetning ved kørebanens ydrekant i
højre side af vejen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§7
På veje må ikke parkeres:
a. Køretøjer med henblik på privat eller erhvervsmæssig udlejning, salg, reklame,
beboelse, reparation, omlæsning af gods eller lignende.
b. Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs og sættevogne, herunder trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængsredskaber,
træk– og håndvogne, hverdage i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 06, samt lørdage,
søndage og helligdage.
c. Uindregistrerede køretøjer i mere end 48 timer.
§9
Campingvogne kan dog i forbindelse med klargøring henstilles i op til 24 timer.
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III. Øvrigt
§ 10
Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs– og sættevogne må dog
parkeres på de strækninger og pladser, hvor sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.
§ 11
Fri taget for denne bekendtgørelse er:

Køretøjer der anvendes til vejarbejde, såfremt parkering er nødvendigt af hensyn til
arbejdet.

Parkering der foretages af politi, redningsberedskab eller redningskorps.
§ 12
Denne bekendtgørelse gælder for standsning og parkering i tættere bebygget område i
Holbæk Kommune afmærket med E55 ”tættere bebygget område”.
§ 13
De begrænsninger for standsning og parkering, som er tilkendegivet ved skiltning eller anden lokal afmærkning, ændres ikke ved denne bekendtgørelse.
§ 14
Denne bekendtgørelse ændre ikke ved færdselslovens almindelige bestemmelser vedrørende begrænsninger for standsning og parkering.
§ 15
Overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i henhold til færdselslovens § 121
og § 122a.
§ 16
Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. marts 2015.

Holbæk Kommune, Byrådet

Søren Kjærsgaard, Borgmester

Hans Søie, Kommunaldirektør
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Bilag: Skilte og afmærkning
C61 ”Standsning forbudt”

C62 ”Parkering forbudt”

E331 ”Parkering”

E33,2 ”Parkering indendørs”

E68,1 ”Zonetavle”- Zone med Standsning forbudt

E68,2 ”Zonetavle” - Zone med parkering forbudt

E68,3 ”Zonetavle” - Zone med parkering

E69,2 ”Ophør af zone”

For zoneskilte gælder, at bestemmelsen angivet på skiltet først træder i kraft når
skiltet er passeret.
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E55 ”tættere bebygget område”

Angiver, her må kun standse eller parkere elbiler

V33 ”Parkeringssymbol”

V23 ”Invalidesymbol”

T 61 Standsningsforbud Ubrudt gul linje på kantsten eller ved kørebanekant.
Linjen understreger eller forlænger et standsningsforbud i henhold til færdselslovens § 29.Linjen kan markere standsningsforbud i henhold til færdselslovens § 29,
stk. 2, ved busstoppested.

T 62 Parkeringsforbud Punkteret gul linje på kantsten eller ved kørebanekant.
Linjen understreger eller forlænger et parkeringsforbud i henhold til færdselslovens § 29.
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10 meter reglen

Ifølge færdselslovens § 1 gælder loven ”for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel
af en eller flere færdselsarter”. Er der tale om en indkørsel til en ejendom med flere boliger
eller en fælles parkeringsplads, vil § 29, stk.1, nr. 2,” i vejkryds eller inden for en afstand af 10
m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant”, være gældende.
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Uddrag af færdselsloven om standsning og parkering.
§ 28. Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller
ulempe for færdslen.
Stk. 2. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og
vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved standsning eller parkering
skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved
standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anlagt i umiddelbar
tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen.
Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti ydrerabat eller fortov. Tilsvarende gælder for
midterrabat, helleanlæg og lignende. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.
3, 3. pkt., »Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, dog
standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov.«
Stk. 4. Når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang af sig selv. Føreren skal endvidere træffe foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke uberettiget kan benyttes af andre. Påbudt anordning til tyverisikring skal være sat i funktion. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om,
hvilke typer låseanordninger der skal anvendes.
Stk. 5. Åbning af vogndøre, på- eller afstigning og på- eller aflæsning skal finde sted på en sådan måde, at der
ikke opstår fare eller unødig ulempe.
§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:
1) på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran fodgængerfeltet eller
udkørslen, fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er
tværgående i forhold til kørebanen.
2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant eller,
hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant.
3) på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,
4) på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,
5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,
6) på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving,
7) på strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner, eller inden for en
afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning,
8) ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem
køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje,
9) i krybespor eller
10) på afmærket holdeplads for hyrevogne.
Stk. 2. Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side
af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbuddet inden for en afstand af 12 m på hver
side af skiltet.
Stk. 3. Parkering må ikke ske:
1) nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel,
2) ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres,
3) på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område,
4) ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, tohjulet knallert eller
tohjulet motorcykel uden sidevogn, eller
5) på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj herved hindres, eller at dette ikke kan føres fra stedet.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte yderligere forbud mod standsning og parkering, herunder gældende for
enkelte typer af køretøjer.
§ 30 §§ 28 og 29 gælder ikke for køretøj, der anvendes ved vejarbejde, såfremt standsning eller parkering er
nødvendig af hensyn til arbejdet, og der træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Det samme gælder standsning eller parkering, der foretages af politi, redningsberedskab elle redningskorps.
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Lovbekendtgørelse 2013-12-11 nr. 1386.
Færdselslov
Som ændret ved L. 2014-02-26 nr. 169 og L 2014-03-19 nr. 245
Fremtidige lovændringer: L 2010-06-25 nr. 716, L 2014-06-18 nr. 565 og L 2013-06-12 nr. 626

Kap 1. LOVENS OMRÅDE m.v.
Lovensområde
Definitioner m.v.
§ 2. I denne lov forstås ved
17. Parkering:
Enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter,
standsning for af– og påstigning samt af– og pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.
Et køretøj, som hensættes, fordi det på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at
fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt,
anses for parkeret, 18 timer efter det er hensat.
26. Tættere bebygget område:
område, hvis grænser tilkendegives ved særlig afmærkning.
27. Vej:
vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er
offentlig eller privat.
28. Vejkryds:
vejkryds, vejforgrening, vejudmunding.
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