
 

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Lemvig Kommune 

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92C, stk. 4 samt Lov om offentlige veje § 90, stk. 2 bestemmes 

med samtykke fra Midt- og Vestjyllands Politi følgende: 

§1 

Reglerne i §2 - §5 i denne bekendtgørelse finder alene anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på 

offentlige veje og private fællesveje. 

 

Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de med parkeringstavler afmærkede pladser samt alle 

steder, hvor der ved afstribning eller på anden måde er indrettet pladser til parkering. Parkering må ikke 

finde sted uden for de afmærkede områder, og ingen del af et parkeret køretøj må rage uden for et 

afmærket område. 

 

Stk. 2. På parkeringsplads er det ikke - uden særlig tilladelse tilladt - at henstille trækvogne, håndvogne, 

cykler eller knallerter, med mindre dette er særligt anvist.  

 

Stk. 3. I parkeringsbåse beregnet til biler må ikke henstilles registreringspligtige knallerter. 

 

§2 

På gade, vej, plads herunder parkeringsplads er det – uden særlig tilladelse – forbudt at parkere: 

 

a. Køretøjer af enhver art (herunder cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg, 

reparation eller reklame. 

Forbuddet omfatter også parkering af ikke registrerede motorkøretøjer forsynet med 

prøveskilte, når det sker som led i den pågældende forretningsdrift. 

 

b. Hyrevogne med henblik på kørsel efter telefonbestilling eller hyresøgning i øvrigt. 

 

c. Påhængskøretøjer, traktorer, motorredskaber, blokvogne samt havarerede eller ubrugbare 

køretøjer i mere end 12 timer. 

 

d. Køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg, i tiden fra kl. 23.00 til 06.00 samt søn og 

helligdage, medmindre parkeringen sker på hertil af vejmyndigheden og politiet godkendt 

område. 

 

§3 

 Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses 

eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets 

længderegning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.  

 

 §4 

 Færdselslovgivningens almindelige bestemmelser for parkering og standsning, som angivet ved 

færdselstavler eller anden afmærkning – herunder påbud om benyttelse af parkeringsskive, ændres ikke 

ved denne bekendtgørelse.  

 

 



 §5 

 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens §121 og 122a. 

 

 §6 

 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2020 og erstatter en tidligere Bekendtgørelse om 

standsning og parkering i Lemvig Kommune. Den tidligere bekendtgørelse er ophævet ved Lov om 

ændringer af færdselsloven og Lov om offentlige veje. (Lov nr. 169 af 26. februar 2014). 

 

 

 Vedtaget af Lemvig Byråd den 27. maj 2020  

 

 

  

  


