Bekendtgørelse om parkering i Gribskov Kommune

I medfør af færdselslovens § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, nr. 1 og 3, § 92 c, stk. 4, § 121 og § 122a,
fastsættes med samtykke fra Nordsjællands politi følgende:
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for Gribskov 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. bekendtgørelse af Lov om Private fællesveje § 3.
Bekendtgørelsen gælder for veje og pladser, inden for tættere bebygget område, afmærket med E55
Stk. 2. Definition 'vej' henvises til færdselslovens § 2, nr. 28.
Stk. 3. Definition 'parkering' henvises til færdselslovens § 2, nr. 18.
Parkering delvist på fortov og rabatarealer
§ 2. Motorkøretøj med tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg, påhængskøretøj med tilladt totalvægt på
indtil 3.500 kg, motorcykler med mere end 2 hjul samt motorcykler med sidevogn kan standse eller
parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt der friholdes en fribredde af fortovet på minimum
120 cm.
Tidsbegrænsning for Påhængskøretøjer
§ 3. Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg, må højst parkeres i indtil 24 timer,
medmindre andet er anvist ved skiltning eller afmærkning på kørebane.
Tunge køretøjer
§ 4. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer
(herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19.00-07.00,
med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller
pladser. Undtaget denne bestemmelser er dog områder afmærket med M57 Industri. Her tillades
parkering med ovenstående køretøjer i indtil 24 timer.
Øvrige bestemmelser
§ 5. Øvrige begrænsninger for standsning og parkering jvf. færdselslovens bestemmelser, eller som er
tilkendegivet ved skiltning eller anden afmærkning, ændres ikke ved denne bekendtgørelse.
Parkeringsafgift
§ 6. For overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges der i medfør af færdselslovens § 121 og §
122a en afgift. Afgiften pålægges ved en skriftlig meddelelse.
Ikrafttrædelse
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. maj 2018.
Godkendt af Gribskov Kommune den 16. april 2018.

