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Parkering 
 

Det er forbudt at parkere med 2 hjul på fortovet i hele Danmark! 

Vi mener at kunne konstatere, at stadig flere af vores medlemmer husker at lade være med at 

parkere egne personbiler med 2 hjul på fortovet. Fint! Det kniber dog stadig med at huske at 

kræve, at gæster og chauffører af arbejdskøretøjer og varebiler med leverancer undlader at 

parkere delvist på fortovet. Vore fortove er ikke bygget til at tage det store tryk, og de skader 

der opstår, skal vi, d.v.s. også dig, selv betale. 

For ombygningsarbejder i området med langtidsparkering af arbejdskøretøjer, opholdsskure 

m.v. på vores veje (og fortove!) gælder følgende: Som grundejer er du ansvarlig for at sørge 

for, at dette giver så få gener som muligt for andre. I bedes også sikre, at jeres entreprenører 

sørger for afdækning af fortove, således at skader ved overkørsler undgås. I er direkte 

erstatningspligtige over for grundejerforeningen (=de øvrige grundejere) for evt. skader, som 

opstår som følge af manglende afdækning m.v. Tag evt. billeder af vej og fortov, inden arbejdet 

sættes i gang, så I efterfølgende kan bevise over for entreprenøren/håndværkeren, at arbejdets 

udførelse har resulteret i skader på en del af vej og fortov, så I kan undgå at blive personligt 

ansvarlige. Skal der opsættes skurvogne e.l. skal der ansøges om tilladelse i kommunen først. 

I Københavns Kommune er det forbudt at læsse jord og andet direkte på vejbanen. Det skal 

være i container. 

Husk også, at fortovene skal være farbare, bl.a. således at f.eks. en barnevogn eller kørestol 

kan passere. Det er forbudt at have byggematerialer, grus o.l. liggende på fortovet i flere dage. 

Det skal placeres inde på grunden. 

Størstedelen af medlemmerne har biler, nogle flere end én. Det ville hjælpe på kørslen på 
vores veje, hvis alle medlemmer ville sørge for parkering af biler og trailere inde på egen 
grund, så arbejdskøretøjer og vareleverandører ikke ser sig nødsaget til at køre op på modsat 
fortov for at kunne passere. Dette er især et problem ved bumpene. 

 

Det er forbudt at parkere bl.a. trailere og campingvogne på vejene i tidsrummet kl. 19.00 til 
07.00, dog må trailere med tilladt totalvægt på højst 2000kg. parkeres i højst 24 timer. 
Bekendtgørelse om parkering i København, §. 3. Yderligere oplysninger kan fås via dette 
link:   https://www.kk.dk/parkeringsregler 
 


