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Standsning og parkering.  

I medfør af færdselslovens § 92 c stk. 4, bestemmes med samtykke af Midt– og Vestsjællands Politi, 
hermed følgende bestemmelser for:  

I. Benyttelse af parkeringspladser 

II. Standsning og parkering på veje 

§ 1  
Denne bekendtgørelse gælder for standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kom-
mune, afmærket med E55 ”tættere bebygget område”. 

 
I. Benyttelse af parkeringspladser 

§ 2  
Ved parkeringsplads i denne bekendtgørelse forstås arealer, som er skiltet og afmærket efter færd-
selslovens bestemmelser og Bekendtgørelse om vejafmærkning. 

§ 3  
På parkeringspladser er det forbudt at parkere:  

a. Køretøjer med henblik på privat eller erhvervsmæssig udlejning, salg, reklame, reparation, omlæs-
ning af gods eller lignende.  

b. Motorkøretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs- og sættevogne - herunder trailere, 
campingvogne, motorredskaber, traktorer, andre påhængsredskaber samt træk– og håndvogne.  

c. Uindregistrerede køretøjer i mere end 48 timer.  

§ 4  
Campingvogne kan dog i forbindelse med klargøring henstilles i op til 24 timer.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Standsning og parkering på veje 

§ 5 På veje må ikke parkeres:  

a. Køretøjer med henblik på privat eller erhvervsmæssig udlejning, salg, reklame, reparation, omlæs-
ning af gods eller lignende.  

b. Motorkøretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs- og sættevogne, herunder trailere, 
campingvogne, motorredskaber, traktorer, andre påhængsredskaber eller træk– og håndvogne, på 
hverdage i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 06, samt lørdage, søndage og helligdage.  

c. Uindregistrerede køretøjer i mere end 48 timer.  

§ 6 
Campingvogne kan dog i forbindelse med klargøring henstilles i op til 24 timer. 
 

III. Øvrige bestemmelser 

§ 8 
Motorkøretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængs– og sættevogne må parkeres på de 
strækninger og pladser, hvor sådan parkering er tilladt ved særlig skiltning.  

§ 9  
Fritaget for denne bekendtgørelse er:  
Parkering der foretages af politi, redningsberedskab eller redningskorps.  

§ 10 
Overtrædelse af denne bekendtgørelse medfører pålæggelsen af en parkeringsafgift i henhold til 
færdselslovens § 121 og § 122a.  

 

Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. marts 2015.  

Holbæk Kommune, Byrådet  

Søren Kjærsgaard, Borgmester  

Hans Søie, Kommunaldirektør  

 

 

 

 

Opdateret efter gældende lovgivning 01.09.2022. 

 
 


