
 

Parkeringsbekendtgørelse
 
I medfør af færdselslovens § 28, stk. 3, 3. pkt. og § 92, stk. 1 fastsætter Egedal Kommu-
ne med samtykke fra Nordsjællands Politi følgende bestemmelser vedr. standsning og par-
kering i Egedal Kommune. 
 
Bekendtgørelsen er gældende indenfor tættere bebygget område, afmærket med færdsels-
tavle E55 (byzonetavle) på offentlige veje og private fællesveje, som er omfattet af afsnit 
III i Privatvejsloven. 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 Ingen del af et parkeret køretøj må være udenfor afmærket parkeringsbås. 

I parkeringsbåse må kun standses og parkeres biler, motorcykler og regi-
streringspligtige stor knallert samt motorcykler med sidevogn. 
 

§ 2 På parkeringspladser er det forbudt at parkere busser og lastbiler med tilladt 
totalvægt over 3.500 kg, påhængs- og sættevogne, samt traktorer. 
Busser og lastbiler, samt påhængs- og sættevogne henvises til de særligt for 
disse køretøjer afmærkede parkeringspladser. 

  
Standsning og parkering m.m. på vej uden for parkeringspladser. 
§ 3 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, trakto-
rer, motorredskaber og andre påhængskøretøjer, samt træk- og hånd-
vogne 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) Havarerede eller på anden måde ubrugbare køretøjer i mere end 12 ti-
mer. 
 

 4) Cykler og lille knallert med to hjul må ikke parkere på kørebanen med 
mindre andet er tilkendegivet herom. 
 

§ 4 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan pålægges afgift i medfør af 
færdselslovens §§121 og 122a 
 

 
 
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2012 efter vedtagelse af Teknik- og 
Miljøudvalget i Egedal Kommune den 7. december 2011 

 


