Parkeringsbekendtgørelse
Kommunal bekendtgørelse om standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune
I medfør af færdselslovens § 28, stk. 3, § 92, stk. 1 og § 92 C, stk. 4, samt lov om offentlige
veje § 107 stk. 2, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk.
1, nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke fra Sydøstjyllands Politi følgende færdselsmæssige
supplerende bestemmelser om standsning og parkering i forhold til køretøjer, der er henstillet
på offentlige veje og private fællesveje i Kolding Kommune.

Generelle regler
§ 1.
De anvisninger og begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller
anden afmærkning eller i øvrigt er indeholdt i færdselslovgivningens almindelige
bestemmelser, ændres ikke ved reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2.
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121
og § 122a.

Benyttelse af vejarealet til parkering
§ 3.
Stk. 1. På veje, gader og pladser der er afgrænset med byzonetavler, må følgende køretøjer
ikke parkeres i mere end 6 timer:
• Motorkøretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg.
• Påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg.

Stk. 2. På veje, gader og der er afgrænset med byzonetavler, må følgende køretøjer ikke
parkeres i mere end 24 timer:
• Traktorer
• Motorredskaber
• Campingvogne
• Påhængs- og sættevogne under 750 kg tilladt totalvægt.

Stk. 3. For parkering i mere end 6 timer med lastbiler, henvises til kommunens pladser for
langtidsparkering.

§ 4.
På veje hvor der er etableret p-zone med tidsbegrænset parkering, er køretøjer forsynet med
en gyldig licens til området, fritaget for tidsbegrænsningen.

Benyttelse af parkeringspladser
§ 5.
Ved et parkometer forstås i denne bekendtgørelse en automat til betaling af parkeringsafgift.

§ 6.
Stk. 1. I områder afgrænset med zonetavler der angiver betalingsparkering, skal der betales
for parkering, som angivet på parkometrene.
Stk. 2. Parkeringsbilletten fra parkometeret skal anbringes bag køretøjets forrude, så den let
kan aflæses udefra, og kun den aktuelle parkeringsbillet må være synlig i forruden.

Stk. 3. Parkeringsbilletten gælder kun til det område, hvortil den er udstedt.
Stk. 4. Resterende betalt parkeringstid kan ved overdragelse af parkeringsbilletten udnyttes af
et efterfølgende køretøj.
Stk. 5. Fritaget for betaling på offentlige P-pladser er:
1. Køretøjer der er forsynet med en gyldig licens til området, som skal være anbragt inden
for forruden klart synlig for kontrol.
2. Køretøjer forsynet med parkeringskort for personer med handicap. Parkeringskortet skal
være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol.
3. Motorcykler og påhængskøretøjer.
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse om
standsning og parkering m.v. i Kolding Kommune af 1. marts 2011.

Autocamper
Parkering med autocampere kan ske på Lystbådehavnen S på Skamlingsvejen. Her kan
parkeres i perioden 1. maj - 1. oktober.

Parkeringskontrol
Kolding Kommune har ansvaret for parkeringskontrollen i kommunen.
Den praktiske opgave med at kontrollere om køretøjer holder lovligt parkeret, varetages af
parkeringsvagter fra Kolding Kommune.

Hvis du vil klage
Hvis du ønsker at klage over en parkeringsafgift, skal dette ske skriftligt.
Du kan kontakte By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, tlf. 79 79 10 10
eller 79 79 16 58 i kommunens åbningstid, e-mail: parkering@kolding.dk.

