
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, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, 

bestemmes med samtykke af Københavns Politi følgende:  

 

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet 

på offentlige veje og private fællesveje. 

Stk. 2. Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linier eller markeres ved afvigende 

belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Hvor der er afmærket parkeringsbåse, skal 

parkering ske i og inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel 

primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket 

parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor 

parkeringsbåse/parkeringsarealer er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må 

parkering finde sted uden for bås/areal, såfremt dette ikke strider mod andre bestemmelser. 

Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning.  

 

§ 2. På parkeringspladser, i parkeringsbåse og på afmærkede parkeringsarealer må ikke 

standses eller parkeres tohjulede motorcykler, knallerter (både store og små knallerter), cykler, 

håndvogne og trækvogne. Motorcykler med sidevogn eller anhænger og trehjulede store knallerter 

må dog parkeres i parkeringsbåse og på afmærkede parkeringsarealer.  

Stk. 2. På afmærkede motorcykelpladser må dog også parkeres store knallerter. 

 

§ 3. Køretøj 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, såfremt dette ikke 

er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.  

Det er forbudt at standse eller parkere helt på fortov og helt eller delvis på cykelsti, gangsti, 

helleanlæg, rabat eller lignende, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Dette gælder 

dog ikke cykler og tohjulede knallerter. 

 

§ 4. På vej, jf. færdselslovens § 2, nr. 26, er det forbudt at parkere:  

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøj 

(herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer i tidsrummet kl. 19.00-07.00, medmindre 

sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser. Uden 

for de nævnte steder må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på 

højst 2.000 kg dog parkere i indtil 24 timer. 

 

§ 5. Parkering i mere end 2 timer inden for kommunens parkeringszone, må kun foretages ved 

anvendelse af gyldig parkeringslicens, hvad enten parkering sker på parkeringsplads, afmærket 

parkeringsbås/parkeringsareal eller på vej i øvrigt. P-zonen er afmærket med P-zonetavler med 

oplysning om parkeringsrestriktionerne. Vejledning om køb af parkeringslicenser kan fås på 

Frederiksberg Rådhus og på adressen www.frederiksberg.dk.  

Stk. 2. Parkeringslicensen skal anbringes umiddelbart til højre inden for forruden. 

Parkeringslicensen skal tydeligt kunne læses udefra.  

Stk. 3. Fritaget for licens inden for P-zonen er:  

a) Køretøjer forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til afgiftsfri parkering. 

Tilladelsen skal anbringes synligt umiddelbart inden for forruden.  

b) Køretøjer, der anvendes ved vejarbejde, såfremt parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet.  

http://www.frederiksberg.dk/


c) Køretøjer tilhørende politi, brandvæsen eller redningskorps, såfremt parkering er nødvendig af 

hensyn til arbejdet og bilens tilhørsforhold tydeligt fremgår ved bilens udseende eller ved 

dokumentation anbragt i forruden. 

d) Køretøjer forsynet med invalideskilt/parkeringskort.  

e) Eldrevne motorkøretøjer.  

f) Motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer.  

g) Delebiler registreret i en delebilsordning.  

 

§ 6. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 

og § 122 a.  

 

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 8. marts 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse 

om standsning og parkering på Frederiksberg af 3. november 2008.  

 

 

Frederiksberg, By- og Miljøområdet, den 7. marts 2014. 

 

 

 

Ulrik Winge 

By- og Miljødirektør 

 

/Jan Bøge Sørensen 

  Vej- og Parkchef 


