Parkeringsregulativ
_______________________________________________________________________________________________________

REGULATIV OM STANDSNING OG PARKERING i EGEDAL KOMMUNE
I medfør af færdselslovens § 28, stk. 3 og § 92, stk. 1 fastsætter vejbestyrelsen for
Egedal Kommune med samtykke fra Nordsjællands Politi følgende bestemmelse vedr.
standsning og parkering i Egedal Kommune.
Regulativet er gældende indenfor tættere bebygget område, afmærket med færdselstavle
E55 (byzonetavle). I Egedal Kommune vedrører det følgende områder og steder:
Ledøje-Smørum: Smørumnedre, Smørumovre, Ledøje, Nybølle, Hove og Edelgave Huse
Stenløse: Stenløse, Ganløse, Slagslunde, Veksø, Toppevad, Søsum
Ølstykke: Ølstykke Stationsby, Gl. Ølstykke, Skenkelsø, Sperrestrup og Tangbjerg

Anvendelse af parkeringspladser
§1
Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de pladser, der er
afmærket med parkeringstavler (E33) samt alle steder, hvor der ved
afstribning eller på anden måde er i overensstemmelse med færdselslovens
bestemmelser.
§2

Ingen del af et parkeret køretøj må være uden for et afmærket parkeringsområde.
I parkeringsbåse må kun standses og parkeres biler, motorcykler samt
registreringpligtige knallerter med mere end 2 hjul samt motorcykler med
sidevogn.
I parkeringsbåse afmærket for motorcykler må kun standses og parkeres 2hjulede motorcykler uden sidevogn samt registreringspligtig knallert.
På arealer indrettet med afgrænsede områder eller parkeringsbåse må
parkering kun ske inden for de afmærkede områder eller båse.

§3

På parkeringspladser er det forbudt at parkere:
1) Køretøjer (herunder cykler og knallerter) med henblik på privat eller
erhvervsmæssig udlejning, salg, reklame, beboelse, reparation eller
lignende.
2)

Campingvogne og autocampere i tiden fra kl. 20.00 til kl. 06.00.

3)

Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg, påhængs- og
sættevogne, traktorer, motorredskaber, påhængsredskaber,
hestevogne, træk- og håndvogne eller lignende.
Busser og lastbiler, påhængs- og sættevogne henvises til de særligt for
disse køretøjer afmærkede parkeringspladser, som er etableret:
Ølstykke:
Følgende områder:
o P-pladsen på Karmstensvej
o Ved Gl. Toftegårds Station
o På Lillevang ved krydset Ring Nord
Stenløse:

Følgende områder:
o Blind del af Agertoftegårdsvej

Veksø:

Følgende områder:
o På Kirkebakken ved Hovevej
o Blind del af Hovevej
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Smørum:
§4

Følgende områder:
o Blind del af den gamle Skebjergvej

Ved parkometer i denne bekendtgørelse forstås:
1) En automat opstillet ved en parkeringsbås. Automaten angiver det
tidsrum, der er betalt for.
2)

En automat opstillet i et område med flere parkeringsbåse eller en
bydel.
Automaten udsteder en parkeringsbillet, der tydeligt angiver sted og
det tidspunkt, hvor der er betalt.

3)

Senest ved udløbet af den tid, der er betalt for, skal køretøjet være
fjernet fra pladsen. En forlængelse af parkeringsperioden kan ske ved
at betale yderligere. Dog må højst tilladte parkeringstid ikke
overskrides.
Bliver en parkeringsbås med parkometer ledig inden udløbet af den tid,
der er betalt for, kan den resterende tid benyttes af et andet køretøj.
Hvor parkeringsbillet er påkravet, kan billetten overdrages til andet
køretøj, hvis den anbringes efter forskrifterne.
Parkeringsbillet skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en
af fordørens ruder. Ved parkering langs fortovskant skal
parkeringsbilletten anbringes inden for forruden og nærmest fortovet
eller bag ruden på fordøren nærmest fortovet.
Parkeringsbillet skal tydeligt kunne læses udefra.

Standsning og parkering m.m. på vej uden for parkeringspladser.
§5
Ved vej i denne bekendtgørelse forstås vej, gade, plads og bro, både
offentlige og private.
§6

På vej er det forbudt at parkere:
1) Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg, påhængs- og
sættevogne, campingvogne med tilladt totalvægt over 2.000 kg,
traktorer, motorredskaber og andre påhængskøretøjer, træk- og
håndvogne eller lignende i mere end 3 timer.
2)

Campingvogne (herunder teltvogne) med tilladt totalvægt på indtil
2.000 kg i mere end 24 timer.

3)

Køretøjer (herunder cykler og knallerter) med henblik på privat eller
erhvervsmæssig udlejning, salg, reklame, beboelse, reparation eller
lignende.

4)

Havarerede eller på anden måde ubrugbare køretøjer i mere end 12
timer.

5)

Cykler og ikke registreringspligtige knallerter ved kantsten.

Side 2 af 3

Parkeringsregulativ
§7

Det er forbudt at standse og parkere på fortov. Bil med tilladt totalvægt på
indtil 3.500 kg og påhængsvogn hertil, motorcykel med mere end 2 hjul
samt motorcykel med sidevogn kan standse og parkere med køretøjets højre
hjul på fortov, hvis der friholdes mindst 1,5 m af fortovet.
Det er forbudt at standse og parkere på rabatter og lignende med mindre de
ved armeret befæstelse er særligt beregnet til køretøjer.
Ved standsning og parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning
ved kørebanens yderkant, med mindre andet er tilkendegivet ved
afmærkning eller på anden måde.

§8

Afmærkning med færdselstavler eller anden afmærkning vedrørende
standsning og parkering efter færdselsloven, gælder forud for og ændres
ikke af dette regulativ.

§9

Tilsynet med overholdelse af regulativets bestemmelser føres af
Nordsjællands Politi og/eller af en kommunalt ansat parkeringskontrollør.
Ved overtrædelse af regulativet pålægges afgift i medfør af færdselslovens §
121.

§ 10

Regulativet bør revideres om 2 år, for at sikre at regulativet stemmer
overens med eventuel byudvikling. Regulativet kan derudover tages op til
revision, når som helst af Egedal Kommune som vejmyndighed eller hvis
Politiet måtte ønske det.

§ 11

Egedal Kommune har skriftligt over for Nordsjællands Politi meddelt deres
godkendelse af dette regulativ og bemyndiget politimesteren til at
underskrive regulativet på vejmyndighedens vegne.

Regulativet træder i kraft den.
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