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VILKÅR FOR P-
TILLADELSER TIL 
BEBOERE, 
HÅNDVÆRKERE OG  
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Beboerparkeringstilladelse  
1. Beboere med adresse indenfor parkeringszoner nr. 1, 
nr. 2, nr. 5 og nr. 6 kan købe en 
beboerparkeringstilladelse, som fritager 
tilladelsesindehaveren for at overholde 
tidsrestriktionerne på de betalingsfrie offentlige 
parkeringspladser (inkl. kantstensparkeringspladser) i 
området, så der kan parkeres hele dagen.  

2. Beboerparkeringstilladelsen gælder kun på 
parkeringspladser med en tidsbegrænsning på 2 timer 
eller derover. Den gælder som hovedregel ikke på 
offentlige parkeringspladser med betaling.  

3. Kommunen kan på et hvilket som helst tidspunkt 
ændre på parkeringsrestriktionerne indenfor 
parkeringszonerne, uden at dette giver anledning til 
refusion af et indbetalt beløb for en 
beboerparkeringstilladelse.  

4. Beboerparkeringstilladelser giver ret til at parkere på 
ledige pladser indenfor den zone, som 
beboerparkeringstilladelsen gælder til, men ingen garanti 
for, at der er en ledig plads.  

5. Beboeren skal være tilmeldt folkeregistret og have 
bopæl indenfor den parkeringszone, som 
beboerparkeringstilladelsen gælder til.  

6. Beboeren skal være registreret som ejer eller bruger 
af motorkøretøjet. Brugere af lejede/leasede firmabiler, 
som anvendes til privatkørsel, kan mod dokumentation i 
form af leje/leasingkontrakt samt erklæring fra 
arbejdsgiver om, at ansøger er "enebruger" af køretøjet, 
sidestilles med ejer/brugere.  

7. Køretøjet må maksimalt have en totalvægt på 3.500 
kg, og det skal lovligt kunne benyttes til kørsel til og fra 
bopæl.  

8. Der kan erhverves to beboerparkeringstilladelser pr. 
husstand på en adresse i folkeregistreret. Hvis der er 
flere end to personer tilmeldt på adressen, må de 
indbyrdes blive enige om, hvem der skal kunne erhverve 
tilladelsen. Prisen for en beboerparkeringstilladelse er 
den til enhver tid af Byrådet fastsatte takst uanset 
udstedelsestidspunktet.  

9. Indehaveren af en beboerparkeringstilladelse har pligt 
til at levere tilladelsen tilbage ved flytning ud af 
parkeringszonen eller ved afhændelse af bilen. Der 
gives ikke refusion ved tilbagelevering af en 
beboerparkeringstilladelse.  

10. Ved udskiftning af bil eller andet forhold, der gør det 
nødvendigt at ændre en beboerparkeringstilladelse i 
løbet af året, kan der uden betaling erhverves en ny 
tilladelse mod aflevering af den gamle tilladelse.  

 

11. For udstedelse af en ny beboerparkeringstilladelse, f. 
eks. på grund af bortkomst, tyveri eller lignende, gives 
ingen refusion. Pris som pkt. 9.  

12. For at kunne parkere på de under pkt. 1 nævnte 
betingelser skal beboerparkeringstilladelsen være 
påklæbet bilens forrude nederst til venstre, og den skal 
tydeligt kunne læses udefra.  

13. Ved misbrug kan beboerparkeringstilladelsen blive 
inddraget og fornyelse blive nægtet.  

14. Foranstående vilkår for beboerparkeringstilladelser 
kan ændres når som helst, Byrådet måtte ønske det.  
 
Håndværkerparkeringstilladelse  
1. Håndværkere kan købe en 
håndværkerparkeringstilladelse, som fritager 
tilladelsesindehaveren for at overholde 
tidsrestriktionerne på de betalingsfrie offentlige 
parkeringspladser (inkl. kantstensparkeringspladser) i de 
på kortet viste parkeringszoner nr. 1, nr. 2, nr. 5 og nr. 6, 
så der kan parkeres hele dagen.  

2. Håndværkerparkeringstilladelsen gælder kun på 
parkeringspladser med en tidsbegrænsning på 2 timer 
eller derover. Den gælder ikke på offentlige 
parkeringspladser med betaling.  

3. Kommunen kan på et hvilket som helst tidspunkt 
ændre på parkeringsrestriktionerne indenfor 
parkeringszonerne, uden at dette giver anledning til 
refusion af et indbetalt beløb for en 
håndværkerparkeringstilladelse.  

4. Håndværkerparkeringstilladelser giver ret til at parkere 
på ledige pladser indenfor de tre parkeringszoner, men 
ingen garanti for, at der er en ledig plads.  

5. En håndværkerparkeringstilladelse er kun gældende 
til det køretøj, hvortil tilladelsen er købt. Håndværkeren 
skal være registreret som ejer af motorkøretøjet. En 
håndværker kan erhverve en 
håndværkerparkeringstilladelse til hvert køretøj, han er 
ejer af.  

 
6. Køretøjet må maksimalt have en totalvægt på 3.500 
kg.  

7. Prisen for en håndværkerparkeringstilladelse er den til 
enhver tid af Byrådet fastsatte takst uanset 
udstedelsestidspunktet.  

8. En håndværkerparkeringstilladelse gælder for en 
periode på 1 måned. Der kan købes 
håndværkerparkeringstilladelser gældende for op til 12 
sammenhængende måneder.  

9. Ved udskiftning af bil eller andet forhold, der gør det 
nødvendigt at ændre en håndværkerparkeringstilladelse 
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i løbet af året, kan der erhverves en ny tilladelse mod 
aflevering af den gamle tilladelse.  

10. For udstedelse af en ny 
håndværkerparkeringstilladelse, f. eks. på grund af 
bortkomst, tyveri eller lignende, gives ingen refusion. 
Pris som pkt. 7.  

11. For at kunne parkere på de under pkt. 1 nævnte 
betingelser skal håndværkerparkeringstilladelsen være 
påklæbet bilens forrude nederst til venstre, og den skal 
tydeligt kunne læses udefra.  

12. Ved misbrug kan håndværkerparkeringstilladelsen 
blive inddraget og fornyelse blive nægtet.  

13. Foranstående vilkår for 
håndværkerparkeringstilladelser kan ændres når som 
helst, Byrådet måtte ønske det.  
 
Parkering på betalingsparkeringspladser  
1. Et motorkøretøj med en beboerparkeringstilladelse 
eller håndværkerparkeringstilladelse kan parkere på de 
nedenfor under pkt. 2 nævnte offentlige 
betalingsparkeringspladser på de under 
"Beboerparkeringstilladelser" nævnte vilkår på hverdage 
fra kl. 00.00 kl. 24.00.  

2. Det under pkt. 1 nævnte gælder på følgende pladser: 
Zone 5: Abelones Plads Zone 5: Gunhilds Plads  
 
Gæsteparkeringstilladelse  
1. Der kan købes et en-dags gæsteparkeringskort til de 
offentlige parkeringspladser med betalingsordning, hvor 
der kan parkeres ud over 2 timer.  
 
2. Gæsteparkeringskort til offentlige 
betalingsparkeringspladser er gældende til den plads og 
den dag, hvortil det er købt. Det giver ret til at parkere på 
ledige pladser, men ingen garanti for, at der er en ledig 
plads.  
 
3. Gæsteparkeringskort til zoner med 
beboerparkeringstilladelser gælder kun til parkering i den 
zone, hvortil det er købt. Det giver ret til at parkere på 
ledige pladser, men ingen garanti for, at der er en ledig 
plads.  
 
4. Køretøjet må maksimalt have en totalvægt på 3.500 
kg.  
 
5. Prisen for et gæsteparkeringskort er den til enhver tid 
af Byrådet fastsatte takst.  
 
6. For udstedelse af et nyt gæsteparkeringskort, f. eks. 
på grund af bortkomst, tyveri eller lignende, gives ingen 
refusion. Pris som pkt. 4.  
 
7. For at kunne parkere på de under pkt. I nævnte 
betingelser skal gæsteparkeringskortet være anbragt i 
bilens forrude nederst til venstre, så det tydeligt kan 

læses udefra.  
 
8. Foranstående vilkår for gæsteparkeringskort kan 
ændres når som helst,  
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