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Lov 169 af 26-02-2014  om ændring af færdselsloven og 
lov om offentlige veje (Forhøjelse af afgiften for 
parkering til gene for personer med handicap m.v. og 
bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet)1

§ 1

Stk. 1
I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret senest ved § 1 
i lov nr. 626 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

Litra 1
I § 2, nr. 17, indsættes som 3. pkt.:
"Et køretøj, som hensættes, fordi det på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at 
fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt, anses for 
parkeret, 18 timer efter at det er hensat."

Litra 2
I § 28, stk. 3, 1. pkt.,indsættes efter "gangsti": ", yderrabat".

Litra 3
§ 28, stk. 3, 3. pkt., affattes således:
"Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, 
dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af 
køretøjet på fortov."

Litra 4
I § 29, stk. 1, nr. 1, indsættes efter "5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen": "fra en cykelsti, 
som løber langs kørebanen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er 
tværgående i forhold til kørebanen".

Litra 5
§ 29, stk. 1, nr. 2, affattes således:

"2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste 
kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,"

Litra 6
§ 92 c, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
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"Foranstaltninger efter § 92, stk. 1, nr. 1, som ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, og 
som regulerer parkering og standsning med påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt 
over 3.500 kg eller særligt indrettede køretøjer, eller som alene udvider det område, hvor der 
lovligt kan parkeres eller standses, kan i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse. 
Ligeledes kan foranstaltninger efter § 92, stk. 1, nr. 3, som ikke er begrænset til en bestemt 
vejstrækning, i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse."

Litra 7
I § 92 c indsættes som stk. 5:
"Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, offentliggør på internettet lokale 
bekendtgørelser udstedt med hjemmel i stk. 4, 2. eller 3. pkt. Sådanne bekendtgørelser skal 
desuden offentliggøres et centralt sted på vedkommende kommunes egen hjemmeside."

Litra 8
I § 121, stk. 1, nr. 2, udgår "for så vidt angår standsning eller parkering på cykelsti, gangsti, 
midterrabat og helleanlæg samt standsning eller parkering med hele køretøjet på fortov,".

Litra 9
I § 121, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:
"Afgiften udgør dog 1.020 kr. ved

1) parkering ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom i strid med § 29, stk. 3, nr. 2,
2) parkering uden brug af parkeringskort for personer med handicap på parkeringsplads, 

der efter § 92, stk. 1, nr. 1, er reserveret til generel anvendelse for personer med 
handicap, eller

3) parkering med et andet køretøj på en parkeringsplads, der efter § 92, stk. 3, er reserveret 
til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap."

Litra 10
I § 121 indsættes som stk. 6:
"Stk. 6. Der kan for en overtrædelse omfattet af stk. 1 pålægges én afgift i døgnet, idet der dog 
tidligst kan pålægges en ny afgift, 24 timer efter at den forrige afgift er pålagt. Der kan for samme 
overtrædelse højst pålægges tre afgifter."

Litra 11
Efter § 122 b indsættes før overskriften før § 123:
"Kontrolafgifter ved parkering på privat område
§ 122 c. Kontrolafgift ved parkering på offentligt tilgængeligt privat område kan, medmindre der 
gælder et generelt og tydeligt markeret forbud mod parkering på området, kun pålægges, hvis 
dette på stedet tydeligt er tilkendegivet.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, hvordan tilkendegivelse efter stk. 1 skal gives. 
Justitsministeren fastsætter endvidere regler om, hvilke oplysninger den, der udsteder en 
kontrolafgift, skal give om grundlaget for afgiften."
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§ 2

Stk. 1
I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved § 2 i 
lov nr. 613 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

Litra 1
Overskriften før § 107affattes således:
"Betalingsparkering"

Litra 2
I § 107, stk. 1, ændres "en afgift" til: "betaling".

Litra 3
I § 107, stk. 2, ændres "en parkeringsafgift" til: "betaling for parkering".

Litra 4
I § 107 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Transportministeren udsteder efter forhandling med justitsministeren regler om 
dokumentation for betalt parkering."

§ 3

Stk. 1
Loven træder i kraft den 1. marts 2014.


