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Udkast til bekendtgørelse om parkering på offentlige 

veje 

I medfør af § 90, stk. 4 og 5, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje 

mv., og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes: 

 

Kapitel 1 

Formål 

 

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger rammerne for beslutninger om parkering på offentli-

ge veje, herunder om dokumentation for betaling. 

 

Kapitel 2 

Definitioner 

 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1. Delebil: 

Et køretøj, der har en fast stamplads, som primært deles af beboere i nærområdet, og 

som kan lejes på time/dags/uge basis. For at en bil kan anses som delebil, kræves 

det, at brugeren efter endt brug parkerer køretøjet på stampladsen. 

2. Bybil: 

Et køretøj, der ikke har en fast stamplads, og som kan anvendes af alle, der er med-

lem af en bybilsordning, og som primært betales på minutbasis. 

 

Kapitel 3 

Parkeringslicenser 

 

Delebilslicens og bybilslicens 

 

§ 3. Vejmyndigheden kan udstede licenser til fysiske og juridiske personer til delebiler 

og bybiler, der overholder definitionerne i § 2, nr. 1 og 2. 

 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan stille vilkår ved udstedelse af licenser efter stk. 1, herun-

der vilkår til organiseringen og driften af delebils- eller bybilsordningen bag licensen 
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samt vilkår til ordningens forsikringsforhold. Vejmyndigheden kan herunder stille vilkår 

om regler for indmeldelse og udmeldelse af ordningen. 

 

Erhvervslicens 

 

§ 5. En erhvervslicens kan tildeles virksomheder med cvr. nummer. Såfremt virksom-

heden er registeret som ejer af køretøjet i det centrale register for motorkøretøjer, og 

køretøjet anvendes erhvervsmæssigt, kan virksomheden mod betaling få en erhvervs-

licens, som giver ret til at parkere i et af vejmyndigheden nærmere afgrænset område. 

 

Beboerlicens 

 

§ 6. Den, der er registret med adresse i folkeregisteret og er registeret som ejer eller 

bruger af et køretøj i det centrale register for motorkøretøjer, kan mod betaling få en 

beboerlicens, som giver ret til at parkere i et af vejmyndigheden nærmere afgrænset 

område nær personens bopæl. 

 

Øvrige licenser 

 

§ 7. Vejmyndigheden kan udstede yderligere licenser til varetagelse af trafikale hen-

syn, miljøhensyn og mobilitetshensyn. 

 

§ 8. Delebils-, beboer-, erhvervs- og andre parkeringslicenser skal anbringes i over-

ensstemmelse med reglerne i § 10, stk. 2 og 3, samt § 13. 

 

Kapitel 4 

Parkeringsbilletter 

 

§ 9. I områder, der ved lovlig skiltning eller afmærkning er anvist som betalingsparke-

ringsområder, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er 

gældende inden for det pågældende område. 

 

§ 10. Det er en betingelse for at opkræve betaling for en parkering, at det inden for en 

rimelig afstand fra enhver parkeringsplads i det omfattede område er muligt at betale 

for parkering. Der skal udstedes en parkeringsbillet til dokumentation herfor. 

 

Stk. 2. Den, der parkerer, skal sikre, at parkeringsbilletten anbringes synligt umiddel-

bart inden for forruden. Der må ikke findes andre parkeringsbilletter eller andet, der 

kan forveksles med en parkeringsbillet for den aktuelle parkering. 
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Stk. 3. Det påhviler den, der parkerer at sikre, at parkeringsbilletten tydeligt skal kunne 

aflæses udefra. 

 

§ 11. Parkeringen skal bringes til ophør senest ved udløbet af det tidsrum, som beta-

lingen dækker. Parkeringsperioden kan forlænges ved betaling inden udløbet af den 

periode, der er betalt for, medmindre den højst tilladte parkeringstid herved overskri-

des. 

 

§ 12. En parkeringsbillet, der ikke er tilknyttet et bestemt køretøj, kan overdrages til et 

andet køretøj. Den, der overtager parkeringsbilletten, skal sikre, at § 10, stk. 2-3, er 

overholdt. 

 

§ 13. § 10 og § 12 finder ikke anvendelse, hvis der stilles elektroniske faciliteter til rå-

dighed for betaling for parkering og dokumentation herfor, og en sådan facilitet anven-

des i forbindelse med parkeringen. 

 

Kapitel 5 

Differentiering af betaling 

 

§ 14. Vejmyndigheden kan differentiere betalingen af parkeringsbilletter og parkerings-

licenser på baggrund af formålet med parkeringen, trafikale hensyn, miljøhensyn og 

mobilitetshensyn. 

 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan bestemme, at der ikke skal opkræves betaling for parke-

ring af bestemte trafikanttyper eller bestemte typer køretøjer. 

 

Kapitel 6 

Ikrafttrædelses bestemmelser 

 

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015. 

 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 221 af 11. marts 2014 om anvendelse af parkeringsbilletter 

og parkeringslicenser mv. ophæves. 
 


