25 timers tidsbegrænsning for lastbilparkering på
rastepladser langs motorveje
Hvor lang tid må man parkere?
Lastbiler må maksimalt parkere 25 timer.
Det samme gælder for busser og campingvogne men kun på de rastepladser, hvor de er henvist til samme
parkeringsarealer som lastbiler.
Hvor gælder tidsbegrænsningen?
Den tidsbegrænsede parkering gælder på alle 90 statslige rastepladser langs motorvejsnettet.
Hvad sker der, hvis man parkerer over 25 timer?
Man vil kunne blive pålagt en afgift på ca. 2.000 kr. (gældende fra 1. januar 2019)
Gælder tidsbegrænsningen for alle køretøjer?
Tidsbegrænsningen gælder for lastbiler. Det samme gælder for busser og campingvogne men kun på de
rastepladser, hvor de er henvist til samme parkeringsarealer som lastbiler.
Skal man have en P-skive i forruden?
Der er ikke nødvendigt med en P-skive, hvis man parkerer på en af de 90 motorvejsrastepladser.
Hvordan bliver tidsbegrænsningen kontrolleret?
Kontrollen bliver foretaget af et parkeringskorps.
Betyder tidsbegrænsningen noget for, hvor mange parkeringspladser der er på den enkelte
rasteplads?
Nej, der vil stadig være det samme antal parkeringspladser som hidtil.
Gælder tidsbegrænsningen, selvom man flytter sin lastbil på den samme rasteplads?
Ja, tidsbegrænsningen gælder stadig, selvom man flytter sin lastbil på den samme rasteplads.
Hvordan betaler man en afgift?
P-afgiften sættes bag den ene vinduesvisker på køretøjets forrude og består af et indbetalingskort og en
udskrift fra parkeringskorpsets elektroniske afgiftsregister.

Man kan enten betale på stedet via et gyldigt kreditkort eller man kan betale ved at benytte det vedlagte
indbetalingskort.

Hvor må man parkere?
Man må kun parkere i de afmærkede båse og parkeringsbaner.
Må lastbiler parkere på parkeringspladser forbeholdt andre køretøjer som for eksempel busser eller
personbiler?
Nej, det er ikke tilladt at parkere sin lastbil andre steder end i de afmærkede båse og parkeringsbaner, hvor
lastbiler henvises til.
Hvad sker der, hvis man parkerer på ramperne til rastepladserne?
Man bliver pålagt en bøde på ca. 3.000 kr. (gældende fra 1. januar 2019). Det er Politiet der kontrollerer på
ramperne.

