Parkeringsbekendtgørelse for Frederikssund Kommune
I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og med samtykke fra Politidirektøren i
Nordsjælland fastsættes følgende bestemmelser for benyttelse af offentlige parkeringspladser og parkering m.v. på gader og veje.
Bekendtgørelsen er gældende i Frederikssund Kommune inden for tættere bebyggede områder markeret med byzonetavlen E 55 på offentlige veje og pladser
samt på private fællesveje.
§1
Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de pladser, der er afmærket med færdselstavler, samt alle de steder på offentlig veje og private fællesveje, hvor der ved afstribning eller afvigende belægning er afmærket parkeringsbane eller parkeringsbåse, jf. bestemmelserne i vejafmærkningsbekendtgørelsen.
§2
På parkeringspladser med afmærkede båse er det ikke tilladt at parkere udenfor
det/de afmærkede områder.
§3
På parkeringspladser med tidsbegrænsning er det tilladt at henstille tohjulede
motorcykler og registreringspligtige knallerter. Tidsbegrænsningen gælder også
for tohjulede køretøjer.
§4
Køretøjer med synlig handicaptilladelse er undtaget fra evt. tidsbegrænsning på
p-pladser med tidsbegrænsning på 1 time og derover jf. undtagelserne i Justitsministeriets gældende bekendtgørelse.

§5
På offentlige parkeringspladser samt på offentlige vej og private fællesveje i øvrigt er det i tidsrummet fra kl. 19:00 til kl. 07:00 forbudt at parkere eller henstille
busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3,5 t., påhængskøretøjer, campingvogne, traktorer, motorredskaber eller lignende.
Stk. 2 Busser, lastbiler, påhængs- og sættevogne må dog parkeres på de vejstrækninger og pladser, hvor sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.
§6
Standsning eller parkering må ikke finde sted på fortov, cykelsti, gangsti, helleanlæg, midterrabat eller lignende.
Stk. 2 Uanset stk. 1 er det tilladt at parkere på afmærkede parkeringspladser på
fortovet på Hovedgaden i Skibby.
§7
Ved parkering på kørebanen skal køretøjet anbringes i vejens længderetning
ved kørebanens yderkant (ved kantstenen, hvis der er en sådan), med mindre
andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§8
På rabatter af enhver art, der ikke ved en armeret befæstelse er særlig beregnet
til parkering, er standsning og parkering af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer forbudt i byområderne Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.
§9
Hvor skærpende bestemmelser ikke følger af §§1-8, er færdselslovens almindelige bestemmelser om standsning og parkering gældende.
§ 10
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
§ 11
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. Oktober 2009.
Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 2. september 2009.
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