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Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ

Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ vedrørende
parkering i byområder og sommerhusområder i RingkøbingSkjern Kommune
I medfør af færdselslovens § 92 og § 18 i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 844 af 23.
juni 2017 og med samtykke fra Midt- og Vestjyllands Politi, fastsættes følgende bestemmelser om
parkering i Ringkøbing-Skjern Kommunes tættere bebyggede områder, afgrænset med færdselstavle
E55 ” tættere bebygget område ” og i sommerhusområder, afgrænset i henhold til gældende
kommuneplan - følgende:
I
Benyttelse af vejarealet til parkering
§ 1. I tidsrummet mellem kl. 21.00 – 06.00, må nedenstående køretøjer ikke parkeres eller henstilles
på gade, vej, sti, plads, fortov og parkeringsplads – bortset fra på dertil indrettede pladser:
a) Biler med største totalvægt på over 3500 kg – dvs. lastbiler og busser m.v.
b) Påhængskøretøjer med største totalvægt over 750 kg.
c) Påhængskøretøjer med største totalvægt under 750 kg.
d) Påhængsvogne og campingvogne tilkoblet biler samt campingvogne.
Stk. 2. Ved parkering af de i stk. 1 pkt. a) og b) nævnte køretøjer i det angivne tidsrum, henvises til de
særligt afmærkede områder, som er vist på de vedlagte kort (bilag 1), hvor der kan parkeres frit
døgnet rundt på eget ansvar. De nævnte køretøjer må dog højst parkeres eller henstilles på de særligt
afmærkede områder i én måned ad gangen.
Stk. 3. Ved parkering af de i stk. 1 pkt. c) og d) nævnte køretøjer kan der henvises til kommunens
campingpladser. Dog må de nævnte køretøjer også parkere på parkeringspladsen på Stationsarealet,
ved Nørredige i Ringkøbing i tidsrummet kl. 21.00 – 24.00 (se bilag 1)

§ 2. Endvidere gælder for private fællesveje og pladser i sommerhusområder, at parkering med de
nævnte køretøjer, ikke må finde sted i tidsrummet mellem kl. 21.00 - 06.00.

§ 3. Køretøjer med tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg kan lovligt standses eller parkeres med
køretøjets højre eller venstre hjulpar på fortove langs de vejstrækninger der fremgår af bilag 2.
Bestemmelsen tilsidesætter ikke øvrige bestemmelser i færdselsloven samt gældende afmærkning.
Bestemmelsen gælder også for køretøjer indtil 3.500 kg med tilkoblet påhængskøretøj og motorcykler
med mere end 2 hjul, jf. dog §1.

§ 4. På vej, sti, fortov eller lignende, som benyttes til færdsel af én eller flere færdselsarter, er det
forbudt at parkere køretøjer af enhver art med henblik på salg, udlejning, reparation, reklame eller
beboelse.
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II
Benyttelse af parkeringspladser
§ 5. Ved parkeringspladser forstås i denne bekendtgørelse de med parkeringstavler afmærkede
pladser samt alle steder, hvor der ved striber eller på anden måde er indrettet pladser til parkering.

§ 6. På parkeringspladser må parkering kun ske inden for de afmærkede områder eller felter og ingen
del af et køretøj må være uden for det afmærkede område.

§ 7. De begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden
afmærkning, ændres ikke ved denne bekendtgørelse.

III
Tomgangsregulativ
§ 8. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt maximalt 3 minutter.
Stk. 2 bestemmelserne i stk. 1, gælder ikke for motordrevne køretøjer, når:
a) det befinder sig i en trafikkø.
b) det af hensyn til brugen af køretøjet eller dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens
trækkraft til af- og pålæsning.
c) det fungerer som udrykningskøretøj med udrykningslygter i funktion, eller når hensynet til
passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning.
d) der foretages komprimering af affald.
e) tomgang er påkrævet ved reparation og / eller justering af motoren.
f) der skabes trykluft eller lignende.
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IIII
Ikrafttræden og overtrædelse
§ 9. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelses § 1-7 kan politiet pålægge afgift i medfør af
Færdselslovens § 121.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i § 8 kan straffes med bøde jf. Miljø- og Fødevareministeriets
Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 jf. § 18 jf. § 24. Sagerne behandles af politiet.

§ 11.
Godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi den 22-02-2018
Vedtaget af Ringkøbing-Skjern kommune den 06-03-2018
Bekendtgørelsen træder i kraft den 08-03-2018 og erstatter tidligere bekendtgørelse.
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