Lokal bekendtgørelse om standsning og parkering i Langeland Kommune
I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, jf. § 92c, stk. 4, samt bekendtgørelse om
parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1 nr. 3, litra b bestemmes med
samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og
parkering i Langeland kommune.
Bestemmelserne er gældende indenfor byzoneområder - på alle offentlige kommunale veje
og pladser, samt på private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed.
§ 1:
Stk. 1: Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.)
Påhængskøretøjer (campingvogne, trailere m.v.), traktorer og motorredskaber, og ikke
registrerede køretøjer må i tidsrummet 1900-0700 kun parkeres hvor det er tilkendegivet
ved afmærkning eller ved særlig tilladelse. Se bilag A.
Stk. 2. Uanset stk. 1, må påhængskøretøjer med tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog
parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§2:
Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger
3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjets og
højst 2 hjul i køretøjets længderetning, hvis det på strækningen er lovlig gjort ved skiltning,
og såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til
færdselslovens § 3
§ 3:
Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med
parkeringskort for personer med handicap.
§ 4:
På veje med tidsbegrænset parkering er køretøjer forsynet med en særlig tilladelse, udstedt
af kommunen, fritaget for tidsbegrænsningen. Tilladelsen skal anbringes inden for forruden
og kunne læses udefra.
§ 5:
Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame. Firma- og servicebiler må ikke
parkere på offentlige p-pladser i tidsrummet 1900-0700. Undtaget køretøjer forsynet med
særlig tilladelse, udstedt af kommunen Tilladelsen skal anbringes inden for forruden og
kunne læses udefra.
§ 6:
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af
færdselslovens § 121 og 122a.
§ 7:
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 17.12.2018. Samtidigt ophæves bekendtgørelse
om parkering i Langeland Kommune af 1. maj 2017
Vedtaget af Langeland Kommunalbestyrelse den 17.12.2018.

Bilag A.
Lokal bekendtgørelse om standsning og parkering i Langeland Kommune
Køretøjer der er nævnt i § 1 kan i tidsrummet 19.00-07.00 parkere følgende steder i
Langeland kommune:
Rudkøbing: Ellehaven på afmærkede pladser. Bagenkop: Pplads nord for Færgevej på afmærkede pladser
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