Bekendtgørelse om parkering i Roskilde Kommune
I medfør af § 92 c, stk. 4, jf. § 28, stk. 3, og § 92, stk. 1, nr. 1, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324
af 21. november 2018, har Roskilde Kommune med samtykke fra Midt- og Vestsjællands Politi fastsat
følgende bestemmelser om standsning og parkering på gade, vej og plads, herunder parkeringsplads o.l.,
hvad enten det er en offentlig vej eller en privat fællesvej, der er åben for almindelig færdsel i byområder i
Roskilde Kommune.

§1. Køretøjer med en tilladt totalvægt under 3.500 kg må standses eller parkeres delvist på fortov med
maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til
fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Fortovet skal være friholdt i minimum 1,0 meters
bredde.
§2. Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.),
motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved
særlig afmærkning. De nævnte køretøjer må parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er
tilkendegivet ved afmærkning.
§3. Påhængskøretøjer (Trailere, campingvogne m.m) må, uanset vægt, parkeres i indtil 24 timer, med
mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning, jf. dog § 4.
§4. Påhængskøretøjer (Trailere, campingvogne m.m) med tilladt totalvægt over 2000 kg må i
tidsrummet 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
§5. Delebiler kan parkere i ubegrænset tid på alle offentlige parkeringspladser med parkering tilladt i
længere tid end 30 minutter. Ved en delebil forstås et køretøj, som
a. Ikke er personligt ejet
b. Er erhvervsforsikret
c. Anvendes uden betalt chauffør
d. Er tilgængeligt for medlemmerne af en delebilsordning, der er åben for nye medlemmer
e. Kan benyttes uden indgåelse af nyt aftaleforhold ved hver brug
§6. Bekendtgørelsen træder i kraft ved den xxxxxxxx 2019. Samtidig ophæves tidligere bekendtgørelser
om parkering i Roskilde.

