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Guide 
til parkering  
 

Er du nogle gange i tvivl om, hvor du må parkere og hvordan? Så er 
folderen her en god hjælp. Her kan du læse, hvilke regler der gælder 
for parkering på fortov, cykelsti og vej i Hørsholm Kommune. 
Reglerne som de er refereret her, er gældende hvor intet andet er 
skiltet.  
 
Alle regler er hentet fra Færdselsloven. Kun et udpluk af lovens mest 
almindelige regler er beskrevet i denne guide. 
 
 
 

Generelt 
 

Ved standsning eller parkering er det vigtigt at sikre, at køretøjet ikke 
er til fare eller ulempe for færdslen. 
 
Parkering skal ske i længderetningen, med mindre andet er anvist. 
 
 
 

Standsnings- og 
parkeringsforbud i tættere 
bebygget område (byzone) 
 

Du må ikke standse eller parkere på cykelsti, gangsti, yderrabat eller 
fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende.  
 
Det er altså forbudt, at parkere med en del af køretøjet på fortovet. Det 
har tidligere været tilladt at parkere med 2 hjul på fortovet. Det er det 
ikke længere. 
 
 
 

Standsnings- og 
parkeringsforbud uden for 
bebygget område (landzone) 
 

Uden for tættere bebygget område (uden for byzone) må du i et 
køretøj under 3,5 tons dog standse eller parkere med hele eller en del 
af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortovet. 
 
Fortovet er til gående færdsel. Derfor er hovedreglen, at hvis der 
parkeres på fortovet, må det ikke være til gene for de gående. Du skal 
vise særligt hensyn over for ældre og handicappede, som skal kunne 
passere på fortovet, ligesom en barnevogn skal kunne komme forbi. 
 
 
 

Parkering 
på vejen 
 

Ved udmunding af cykelsti 
Du må ikke standse eller parkere 5 meter på hver side af udmundingen 
af en cykelsti, der er tværgående. Ved en cykelsti, der løber langs 
kørebanen, er det forbudt at standse eller parkere foran udmundingen 
og 5 meter foran. 
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Parkering 
på vejen 
 

Fodgængerfelt 
Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt eller 
indenfor en afstand af 5 m foran. 
 
Vejkryds 
Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for en 
afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis 
nærmeste kant. 
 

 Ind- og udkørsler 
Du må ikke parkere ud for en ejendoms ind- og udkørsler eller i 
øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendommen væsentlig 
vanskeliggøres. 
 
 

 

 
 
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. 
 
 

 

Før og efter 
Skiltet gælder både før og efter skiltestanderen. 
 

 

 
Efter 
Skiltet gælder efter skiltestanderen 
(i kørselsretningen). 
 
 

 

Før 
Skiltet gælder før skiltestanderen. 
(i kørselsretningen) 
Hvis du er i tvivl, så forestil dig, at du lægger skiltet ned i 
kørselsretningen. Så ser du, hvilken vej pilen peger. 
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Parkering af lastbiler og andre store 
køretøjer i kommunens boligområder 
 
 

 

Hørsholm Kommune har i samarbejde med politiet indført 
parkeringsrestriktioner for lastbiler og andre tunge køretøjer. 
Restriktionerne er markeret med blå P-ZONE–skilte ved alle 
indfaldsveje til området.  
 
Området som er omfattet af dette parkeringsforbud, svarer i 
store træk til byzone-området øst for motorvejen.  
 
Restriktionerne retter sig primært mod lastbiler, busser og 
trailere over 3,5 tons med parkering over 2 timer, samt mod 
campingvogne og traktorer med parkering over 18 timer.  
 
Sker der overtrædelse af restriktionerne kan køretøjet forlanges 
fjernet, eller ejeren kan pålægges en bøde for ulovlig parkering i 
henhold til færdselslovens § 121.  
 
Det er politiet, der står for håndhævelse af restriktionerne. 
 
 
 
 
 

Parkeringsområder med 
langtidsparkering 

Langtidsparkering for disse køretøjer kan ske på Kokkedal 
Industripark, som ligger uden for den etablerede parkeringszone 
eller vest for motorvejen (under hensyntagen til færdselslovens 
parkeringsregler). 
 

 

 


