
Påhængskøretøjer begrænses til højst at må parkere i indtil 24 timer.�

Tunge køretøjer, over 3.500 kg må kun parkeres i erhvervsområder i tidsrummet mellem �

19.00 til 07.00.

Udkast til parkeringsbekendtgørelse er vedlagt som bilag.

Hvis kommunen vedtager en parkeringsbekendtgørelse skal den offentliggøres på 
vejdirektoratets og kommunens hjemmeside. Håndhævelse kan ske via kommunens 
parkeringsvagt eller politiet.

Lovgrundlag

LBK nr 1386 af 11/12/2013 Færdselsloven § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, nr. 1 og 3, § 92 c, stk. 4, 
§ 121 og § 122a

LOV nr 169 af 26/02/2014 Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje

Økonomi

Intet

Miljøforhold

Intet

Høring

Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om høringsproces inden endelig vedtagelse af 
parkeringsbekendtgørelsen.

Bilag

Bekendtgørelse ver. 2. Dok. nr: 2015/40936 004

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Handicaprådet
at give eventuelle bemærkninger inden udkastet forelægges i Teknisk Udvalg1.

  

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Beslutning

Handicaprådet anbefaler på det kraftigste, at kommunen holder sig til Færdselsloven, hvor 
det gælder, at man ikke må holde med to hjul på fortovet i tættere bebygget område. 

Begrundelse
De fleste mennesker har ingen forudsætninger for korrekt at vurdere, hvor meget plads 
der er brug for, så en mor med barnevognen, særlig med en dobbelt barnevogn, eller en 
bruger af en kørestol eller en rollator kan komme igennem.

Rådets medlemmer har konkrete erfaringer med situationer, hvor bilister parkerer deres biler 
med to hjul på fortovet og skaber en situation, hvor kørestolsbrugere skal skifte til modsatte 



side for at kunne komme igennem. Det er desværre meget problematisk, da nedkørsler og 
opkørsler sjældent findes i den umiddelbare nærhed af de parkere biler. Som bruger af en 
kørestol eller en rollator kan man blive tvunget ud i lange omveje. Det hæmmer muligheden 
for fri bevæglighed.

Handicap har forskellige former. For mennesker med synshandicap er biler, som delvis er 
parkeret på fortorvet, en farlig forhindring. Særlig i de situationer, hvor fortorvets kantsten 
bruges som ledelinje.

Rådet håber, at Teknisk Udvalg vil lægge vægt på tilgængelighed af de fysiske omgivelser, 
som beskrevet i artikel 9 i Konvention om rettigheder for personer med handicap, og følge 
Rådets anbefaling om ikke at tillade parkering med to hjul på fortorvet.


