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F A X E   K O M M U N E

Bekendtgørelse om Parkering i Faxe 
Kommune
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1 Indledning

I medfør af færdselslovens § 92 stk. 1, § 92c stk. 4 og med samtykke fra politiet, fastsættes 
følgende parkeringsbekendtgørelse for Faxe Kommune.

Parkeringsbekendtgørelsen formål er, at forbedre trafiksikkerheden og 
fremkommeligheden ved at begrænse parkering langs vejene.  

Bekendtgørelsen begrænser særligt parkeringsmulighederne for tunge køretøjer og 
påhængskøretøjer. 
Faxe Kommune har etableret lastbilparkeringspladser flere steder i kommunen, og det er 
hensigten at disse parkeringspladser kan benyttes til denne type køretøjer. 
Parkeringspladserne er særligt indrettet til lige præcis dette formål.

Bekendtgørelsen giver endvidere mulighed for at køretøjer under 3.500 kg kan parkere 
med 2 hjul på fortovet i byzone, forudsat at det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på 
fortovet.

’Byzone’ omtalt i bekendtgørelsen gælder for de områder som er angivet med 
byzonetavle (E 55).
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2 Parkering på veje og parkeringspladser

§ 1
På offentlige veje, pladser og parkeringspladser indenfor byzone samt private fællesveje1 i 
byer og bymæssige områder2, må følgende køretøjsarter ikke parkeres i mere end 3 timer:

 Køretøjer hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500kg (busser, lastbiler og lignende)
 Påhængsvogne, sættevogne, campingvogne, trailere o.l.
 Traktorer

Stk. 2. På veje med en højere tilladt hastighed end 50km/t, må de i stk. 1 nævnte køretøjer 
ikke parkeres.

§ 2
På offentlige veje og i græsrabatter udenfor byzone, må følgende køretøjsarter ikke 
parkeres:

 Køretøjer hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500kg (busser, lastbiler og lignende)
 Påhængsvogne, sættevogne, campingvogne, trailere o.l.
 Traktorer

3 Lastbilparkering

§ 3
Køretøjer nævnt i §§ 1 og 2 kan parkeres på kommunens anviste lastbilparkeringspladser. 
Se bilag A.

4 Parkering langs fortov

§ 4
Biler med en tilladt totalvægt under 3.500kg, kan indenfor byzone standses og parkeres 
delvist på fortov i køretøjets længderetning, med maksimalt halvdelen af køretøjet og 
højst 2 hjul på fortovet, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 
Det samme gælder for motorcykler med mere end 2 hjul.

5 Parkering af salgsbiler mv.

§ 5
På veje, pladser og parkeringspladser er det forbudt at parkere enhver køretøjsart 
(herunder også cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg og reparation og 
reklame.

1 Bekendtgørelsen gælder ikke parkeringspladser på private fællesveje
2 Byer og bymæssige områders afgrænsning er nærmere beskrevet på Faxe Kommunes hjemmeside
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6 Generelle bestemmelser

§ 6
Afmærkning med færdselstavler eller anden afmærkning vedrørende parkering samt 
Færdselslovens almindelige regler om parkering gælder forud for og ændres ikke af 
denne bekendtgørelse.

§ 7
Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan pålægges afgift i medfør 
af færdselslovens §§ 121 og 122a.

§ 8
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 2018, og erstatter Bekendtgørelse om 
Parkering i Faxe Kommune af 1. juni 2014.

§ 9
Bekendtgørelsen kan tages op til revision når som helst Faxe Kommune eller politiet ønsker 
det.
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Bilag A
Køretøjer nævnt i §§ 1 og 2* i Bekendtgørelse om parkering i Faxe Kommune af 1. 
juni 2018, kan i Faxe Kommune parkeres følgende steder:

*Køretøjer hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500kg (busser, lastbiler og lignende)
  Påhængsvogne, sættevogne, campingvogne, trailere o.l.
  Traktorer
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Haslev (4690): Norgesgade 18

Haslev (4690): Ringstedvej 106D 
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Rønnede (4683): Industriskellet 2

Faxe (4640): Schjølervej 3
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Faxe Ladeplads (4654): Dannebrogsvej, for enden.


