
Uddrag af Færdselslovens standsnings- og parkeringsbestemmelser. 

 

Standsning og parkering  

§ 28. Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare 
eller ulempe for færdslen. 

Stk. 2. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre 
befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved 

standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om 
muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget 

område er anlagt i umiddelbar tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er 
beliggende til højre i færdselsretningen. 

Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende 

gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis 
tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i 

yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter. 
Stk. 4. Når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang af sig 

selv. Føreren skal endvidere træffe foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke uberettiget kan benyttes af 

andre. Påbudt anordning til tyverisikring skal være sat i funktion. Transport-, bygnings- og boligministeren 
kan fastsætte bestemmelser om, hvilke typer låseanordninger der skal anvendes. 

Stk. 5. Åbning af vogndøre, på- eller afstigning og på- eller aflæsning skal finde sted på en sådan måde, 
at der ikke opstår fare eller unødig ulempe. 

§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske: 

1) på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran 
fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs køre- banen, eller 5 m på hver side af 

udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen, 

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor 
køre- bane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant, 

3) på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel, 
4) på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes, 

5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel, 

6) på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving, 
7) på strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner, eller 

inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning, 
8) ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køre- tøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke 

mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje, 
9) i krybespor, 

10) på afmærket holdeplads for hyrevogne eller 

11) på en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj hindres. 
Stk. 2. Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på 

hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbuddet inden for en afstand af 
12 m på hver side af skiltet. 

Stk. 3. Parkering må ikke ske: 

1) nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel, 
2) ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom 

væsentligt vanskeliggøres, 
3) på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område, 

4) ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, tohjulet 
knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn, eller 

5) på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj herved hindres, eller at dette ikke kan føres fra 

stedet. 



Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte yderligere forbud mod standsning og 
parkering, herunder gældende for enkelte typer af køretøjer. 

§ 30. §§ 28 og 29 gælder ikke for køretøj, der anvendes ved vejarbejde, såfremt standsning eller 

parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet, og der træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Det 
samme gælder standsning eller parkering, der foretages af politi, kriminalforsorg, redningsberedskab eller 

redningskorps. 

 


