Beslutning - Godkendelse af ny lokal parkeringsbekendtgørelse
Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Byrådet
Beslutningssag
INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. nyt forslag til ”Bekendtgørelse – Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune” bliver
godkendt.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede på temamøde den 22. oktober 2014 at byrådet skulle gå i front med at skabe resultater gennem forenkling og
tillid. Efterfølgende blev alle udvalg bedt om at lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.
Udvalget for Klima og Miljø udpegede på mødet den 27. november 2014 blandt andet parkeringsregulativet som emne til forenkling.
Historik
Byrådet vedtog i 2011 en bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.
Færdselsloven er blevet ændret med virkning fra 1. marts 2014, så der nu er indsat en generel regel om, at standsning og parkering
på fortov er forbudt i tættere bebygget område. Det svarer til det som byrådet vedtog i 2011, og som har været gældende i
kommunen indtil lovændringen.
Med lovændringen bortfalder de eksisterende lokale bekendtgørelser, og kommunerne skal derfor udstede en ny og/eller revidere
den lokale bekendtgørelse, hvis kommunerne fortsat ønsker at fastsætte lokale regler.
Byrådet behandlede forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse 23. september 2014, hvor et flertal i Udvalget indstillede
parkeringsbekendtgørelsen til godkendelse i byrådet. Sagen blev efterfølgende udsat i byrådet.
Ny lokal parkeringsbekendtgørelse
Som følge af ændringerne i færdselsloven indstilles det, at der vedtages en ny lokal bekendtgørelse. Forslag til ny
parkeringsbekendtgørelse er blot en konsekvensrettet udgave af den parkeringsbekendtgørelse, som byrådet vedtog i 2011. Det vil
derfor fortsat ikke være tilladt at standse og parkere på fortov. De tidligere udpegede natparkeringssteder for tunge køretøjer
(lastbiler, busser, autocampere mv.) og påhængskøretøjer (campingvogne mv.) fortsætter ligeledes uændret. Forslag til ny
bekendtgørelse er vedlagt i bilag.
Formålet med ændringen i færdselsloven er bl.a. at forbedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet. Retssikkerhedsmæssige
grunde taler for, at der så vidt muligt etableres ensartede regler i hele landet om standsning og parkering, der som udgangspunkt kun
kan fraviges ved afmærkning lokalt. Justitsministeriets arbejdsgruppe har anbefalet, at der bliver indsat en generel regel om, at
standsning og parkering på fortov er forbudt.
En konsekvensrettelse af parkeringsbekendtgørelsen vil ligeledes være i tråd med Byrådets ønske om regelforenkling og mindre
administration.
Tilgængelighed
Hvis der indføres en generel tilladelse til at standse og parkere på fortovet med en del af køretøjet vil det være en væsentlig og

mærkbar forringelse af tilgængeligheden for alle på kommunens fortove, og vil være i strid med handlingsplanen i
”Tilgængelighedsplan 2010”. Det fremgår heraf, at kommunen skal indføre et generelt forbud mod parkering på fortov.
Tilgængelighedsplanen fungerer som grundlag for de fremtidige beslutninger og som en langsigtet plan for implementering af gode
tilgængelighedsløsninger i Holbæk Kommune. Hvis tilgængeligheden nedsættes på kommunens fortove, vil det visse på visse fortove
give udfordringer for borgere med eks. barnevogn, kørestol og flere fodgængere vil formentlig derfor vælge at gå på kørebanen.
Mere administration
Hvis der i stedet kun gives en mulighed for dispensation fra parkeringsbekendtgørelsen vil administrationen skulle bruge ressourcer på
at administrerer dispensationsmuligheden. Der vil således i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en konkret trafiksikkerhedsvurdering
og der vil efterfølgende skulle markeres med skilte, at der på det konkrete fortov er givet dispensation til parkering på fortov.
Øgede udgifter
Uanset om der gives en generel tilladelse til parkering på fortov eller en mulighed for dispensation, så vil det være forbundet med en
række øgede udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af kommunens kantsten og fortove. Det er vanskeligt at give et estimat på
de samlede udgifter som i øvrigt skal afholdes indenfor rammerne af den nuværende vejdrift.
Andre kommuner
Kommunen vil være forpligtet til at offentliggøre sin lokale parkeringsbekendtgørelse på kommunens hjemmeside og på en
hjemmeside som drives af Justitsministeriet. 1. januar 2015 var der ca. 43 kommuner med lokale bekendtgørelser på denne side.
Følgende er gældende i nabokommunerne for køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg:
Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Sorø kommuner har valgt ikke at tillade at standsning eller parkering på fortov
(færdselslovens generelle bestemmelser)
Roskilde Kommune og Slagelse Kommune har valgt generelt at tillade standsning og parkering med en del af køretøjet på fortov.
Høring
En ny lokal bekendtgørelse kræver samtykke fra politiet.
Lovgrundlag – link
l

Færdselsloven § 92, stk. 1, nr. 1 jf. § 92 c, stk. 4

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. juni 2014 og 23. september 2014 og i Byrådet den 20.
august 2014 og 22. oktober 2014.
BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015
Det indstilles, at regulativet tilrettes sådan, at der for køretøjer under 3.500 kg kan etableres
parkeringsafmærkning på fortovet eller skiltning efter ansøgning til og godkendelse i Udvalget for Klima og
Miljø.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015
Godkendt, idet regulativet tilrettes sådan, at der for køretøjer under 3.500 kg kan etableres
parkeringsafmærkning på fortovet eller skiltning, idet der foretages en administrativ gennemgang af de ca. 15 20 veje hvor det giver udfordring med fremkommeligheden.
Klima & Miljø bliver orienteret om hvordan en parkeringsmærkning / skiltning på fortov sikres.

