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Parkeringsregler

Indehavere af et handicapparkeringskort har ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser.

Har man parkeringskortet liggende synligt i forruden (OBS! Hele forsiden af kortet med serienr. og start- og 

udløbsdato skal være synligt udefra), gælder følgende regler:

• Der må parkeres 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud, 

samt gågader, hvis det fremgår at ærindekørsel er tilladt. Standsningsforbud må ikke overtrædes.

• Parkering er tilladt 1 time på steder, hvor der ellers må parkeres 15 eller 30 minutter.

• Ubegrænset parkering på steder, hvor 1,2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med 

handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. Er en tidsbegrænsning angivet, skal den følges og p-skiven 

indstilles.

• Ubegrænset parkering på steder med billetautomat (parkometer og parkomat), hvis man ved ankomst betaler 

for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort.

Er der ikke en handicapparkeringsplads, eller er den optaget gælder samme lempelser, hvis du parkerer på en 

almindelig parkeringsplads.

Hvis du har fået oprettet din egen personlige handicapparkeringsplads med bilens registreringsnummer ved hjem 

eller arbejde og pladsen er på offentlig vej, er det ikke nødvendigt at anbringe parkeringskortet i bilens forrude.

Nogle steder har man lokalt vedtaget, at det skal være billigere eller gratis at parkere.

Gratis parkering på offentlige pladser i mange byer
Det er gratis at parkere på offentlige pladser i følgende byer, her skal du blot huske at stille p-skiven:

København,Frederiksberg, Hillerød, Lyngby-Taarbæk, Gudhjem, Næstved, Odense, Svendborg, Sønderborg, 

Kolding, Esbjerg, Fredericia, Vejle, Århus, Randers, Silkeborg, Helsingør, Horsens, Aalborg, og Skagen.

Kender du til andre byer, hvor det enten er gratis eller billigere, så send os gerne en mail på service@handicap.dk

Er du i tvivl om parkering, så søg oplysning om de lokale regler hos politiet eller i din egen kommune.

Ovenstående parkeringsregler gælder for parkering på offentlig vej eller område. På private områder f.eks. ved 
indkøbscentre, eller på pladser hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man følge de regler, som 
de skilter med. I de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle 
andre.
Ønsker du en afmærket p-plads ved dit hjem og/eller din arbejdsplads, skal du henvende dig til kommunen, hvis 

det drejer sig om offentlig vej. Er der tale om privat vej, skal du kontakte ejeren.
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