Bekendtgørelse

om standsning og parkering i Gentofte Kommune

I medfør af færdselslovens, § 92, stk. 1 og § 92C, stk. 4, samt lov om offentlige veje § 90, stk. 2, bekendtgøres hermed med
samtykke fra Nordsjællands Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering på offentlige veje
og private fællesveje i Gentofte Kommune. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse er et supplement til færdselslovens
bestemmelser.
§ 1. Standsning og parkering på fortov
Stk. 1. Inden for tættere bebygget område i Gentofte Kommune kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500
kg, standses eller parkeres i længderetningen med højst halvdelen af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller
ulempe for færdslen på fortovet.
Stk. 2. Alle veje i Gentofte Kommune, som ikke er motorveje eller motortrafikveje, er beliggende inden for tættere bebygget
område.
§ 2. Standsning og parkering på ridesti
Stk. 1. Det er forbudt at standse eller parkere på ridesti.
§ 3. Parkering af tunge køretøjer
Stk. 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), trailere, motorredskaber, traktorer o.l. må ikke parkeres på gade, vej, plads eller lignende i tidsrummet fra kl. 19 07, medmindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejstrækninger eller pladser.
Stk. 2. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg må parkeres på gade, vej, plads
eller lignende i indtil 24 timer.
Stk. 3. For parkering med lastbiler i tidsrummet fra kl. 19 - 07 henvises til kommunens pladser for langtidsparkering. Disse
pladser er beliggende på:
1) Mesterlodden
2) Ved Stadion
3) Sønderengen
4) Onsgårdsvej
5) Ermelundsvej
Stk. 4. For parkering med busser i tidsrummet fra kl. 19 - 07 henvises til kommunens plads for langtidsparkering. Denne
plads er beliggende på:
1)

Ermelundsvej

§ 4. Parkeringszoner
Stk. 1. På udvalgte gader, veje, pladser og lignende, hvor der er etableret parkeringszone med tidsbegrænset parkering, må
parkering kun ske i henhold til de angivne tidsrestriktioner. Parkering i længere tid end de angivne tidsrestriktioner må kun
foretages i overensstemmelse med stk. 2.
Stk. 2. Fritaget for begrænsning inden for parkeringszonerne med tidsbegrænset parkering er:
1)

2)

Køretøjer forsynet med en af kommunen udstedt gyldig parkeringslicens til området, når parkeringslicensen er
anbragt synligt i forrudens højre side og tydeligt kan læses udefra.
Køretøjer, der anvendes ved vejarbejde, såfremt standsning eller parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet, og
der træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Det samme gælder standsning og parkering, der foretages af
politi, kriminalforsorg, redningsberedskab eller redningskorps.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan opkræve en fastsat afgift for parkeringslicenser.
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§ 5. Overtrædelse af reglerne
Ved overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122 a.
§ 6. Gyldighedsperiode
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2014. Samtidigt ophæves den tidligere bekendtgørelse om standsning og
parkering i Gentofte Kommune af 15. april 2013.
Tiltrådt af Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse den 31. marts 2014
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