
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
  

Parkeringsregler 



Kender du reglerne? 
 

Haderslev Kommune har en aftale med Parkeringskontrol Syd om at de 
varetager parkeringskontrollen i kommunen. 
 
Alle har et ansvar for at holde sig ajour med Færdselsloven og de 
gældende parkeringsregler. Da vi gerne vil hjælpe dig godt på vej, har vi 
udarbejdet denne folder med nogen af de parkeringsregler, der oftest 
opstår tvivl om.  

Standsning og parkering 
 

Standsning forbudt 
Her må du hverken standse eller parkere. 
 
Parkering forbudt 
Her må du ikke parkere, du må dog standse i op til 3 minutter. 
Af- og pålæsning af gods og af- og påstigning af passagerer er 
tilladt. 

Undertavler 
 

Før og efter 

Skiltet gælder både før og efter skiltestanderen 

 
Efter 
Skiltet gælder efter skiltestanderen 

 
Før 
Skiltet gælder før skiltestanderen 
 

Sorte/hvide klokkeslæt gælder mandag - fredag. 
Sorte/hvide klokkeslæt i parentes gælder lørdag. 

Røde klokkeslæt gælder søndag og helligdage. 

Zonetavler 
En zone er et sammenhængende område, hvor reglerne for zonen 
gælder, fra du passerer et zoneskilt ved indkørsel, til du passerer et 
zoneskilt ved udkørsel. 
 



Parkeringsforbudszone 
Her må du ikke parkere i hele zonen med mindre der 

findes afmærkede pladser.  
 
Opholds- og legeområde 

Her må du ikke parkere med mindre der er særligt 
afmærkede pladser. Forbuddet gælder dog ikke cykler, 
knallerter og tohjulede motorcykler. 

P-skive 
Ved tidsbegrænset parkering skal du anvende p-skive, som indstilles ved 
parkeringens start.  
 

Hvis du parkerer før en periode med tidsbegrænsning og fortsætter ind i 
denne, skal du indstille viseren på det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen 

begynder. Dette gælder også elektroniske p-skiver. 

10-meter reglen 
Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for en afstand 

af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant. Hvor kørebane 
og cykelsti udmunder sammen må du ikke standse eller parkere inden for 
en afstand af 10 m fra cykelstiens nærmeste kant.  
 

Hvis hjørnet er afrundet, gælder den nærmeste kant fra det sted, hvor 
vejene mødes i en skarp vinkel. 

 
Hensigten med 10-meters reglen er at forbedre oversigten for 
trafikanter, så bilister bedre kan se fodgængere, cykler og knallerter.  
 
10-meters reglen gælder i alle vejkryds. 

Fortov, cykelsti og rabatter 
Du må ikke standse eller parkere hverken helt eller delvist på cykelsti, 
gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, 

helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebyggede områder (byzonen) 

må du dog standse eller parkere med hele eller en del af køretøjet i 
yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov, hvis køretøjets 
totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. 
 
Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelstiudkørsel eller mindre 
end 5 m foran udkørslen, men du må gerne holde på den anden side af 
udkørslen. 



 

Vil du vide mere? 
Du kan finde flere oplysninger på Haderslev Kommunes hjemmeside: 
 

www.haderslev.dk/parkering 
 
Her finder du ligeledes kommunens parkeringsbekendtgørelse. 
 
På www.retsinformation.dk kan du desuden finde Færdselsloven og anden 
lovgivning, der er gældende for parkering, skiltning og opkrævning af 
parkeringsafgifter. 
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