
         

Bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg 

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, jf. § 92 c, stk. 4, lov om offentlige veje § 107, stk. 
2 (lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03. november 2011, der gælder frem til den 1. juli 2015) og 
lov om offentlige veje § 90, stk. 2 og 4, jf. nr. 4 (lov nr. 1520 af 27. december 2014, der træder i 
kraft den 1. juli 2015 og bekendtgørelse om parkering på offentlige veje og bekendtgørelse om 
parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke 
af Københavns Politi følgende: 

§ 1. Køretøjer med en tilladt totalvægt under 3.500 kg må standses eller parkeres delvis på 
fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning. 

§ 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende) og 
påhængskøretøjer med tilladt totalvægt over 2.000 kg (herunder campingvogne mv.) må ikke 
parkeres i tidsrummet kl. 19.00-07.00, medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig 
afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Påhængskøretøjer (herunder 
campingvogne mv.) med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg må kun parkeres i indtil 24 timer. 

§ 3. Parkering i mere end 2 timer inden for kommunens parkeringszone, må kun foretages ved 
anvendelse af gyldig parkeringstilladelse (billet/licens). Parkeringsperioden kan forlænges, hvis 
der betales herfor. P-zonen er afmærket med P-zonetavler med oplysning om 
parkeringsrestriktionerne. 
Stk. 2. Der stilles ikke krav om, at Pparkeringstilladelsen er gyldig, selv om den ikke er anbragt 
anbringes i bilens forrude. 
Stk. 3. Fritaget for parkeringstilladelse inden for P-zonen er: 
a) Køretøjer forsynet med synligt parkeringskort for personer med handicap, 
b) Motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer. 
c) Delebiler, som er godkendt af Frederiksberg Kommune har godkendt betalingsfritagelse for., 
og
d) El-biler og plug-in hybridbiler. 

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

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2015. Samtidig ophæves bekendtgørelse 
om standsning og parkering på Frederiksberg af 723. marts 20145. 

Frederiksberg, den 23. marts 20156. 

Ulrik Winge, by- og miljødirektør

Jørgen Glenthøj, borgmester


