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Parkering med lastbiler og øvrige specielle køretøjer
i byområder i Vejen Kommune

Følgende regler gælder for standsning og parkering med lastbiler og øvrige 
specielle køretøjer på offentlige parkeringspladser og offentlige veje, og på pri-
vate fællesparkeringspladser og private fællesveje i Vejen Kommune. Reglerne 
er vedtaget med baggrund i færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1.

Reglerne gælder inden for byområder, der er afgrænset med E55-byzonetavler. 
Reglerne er vedtaget med samtykke fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

§ 1
Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), 
påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt over 2.000 kg (påhængsvogne, trai-
lere, campingvogne og lignende), sættevogne, motorredskaber og traktorer 
må ikke parkeres i længere tid end 4 timer. Sådan parkering kan dog lokalt være 
tilladt ved særlig afmærkning på stedet.

Stk. 2. Påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højest 2.000 kg (påhængs-
vogne, trailere, campingvogne og lignende) må ikke parkeres i længere tid end 
24 timer. Sådan parkering kan dog lokalt være tilladt ved særlig afmærkning på 
stedet.

§ 2
Der må ikke parkeres særligt indrettede køretøjer med henblik på overnatning. 
Sådan parkering kan dog lokalt være tilladt ved særlig afmærkning på stedet.

§ 3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse, kan der pålægges afgift i medfør af 
færdselslovens § 121 og § 122 a, jævnfør § 121.

§ 4
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2015.

Vedtaget af Vejen Kommunes Udvalg for teknik og miljø den 17. august 2015.

Veje og parkeringspladser, hvor det er tilladt at parkere med 
lastbiler, sættevogne, trailere med flere specielle køretøjer

De nævnte køretøjer i § 1 kan i Vejen Kommune langtidsparkeres følgende 
steder:

Brørup:  Fabriksvej
  Industri Vest

Bække:  Fredsholmvej

Gesten:  Engholmvej

Holsted: Vestermarken

Hovborg: Nøragervej

Lintrup:  Lyngbjergvej

Rødding: Nordre Industrivej

Skodborg: Industriparken

Vejen:  Gørtlervej
  Industrivej Syd
  Navervej

Listen er vedtaget af Vejen Kommunes Udvalg for teknik og miljø på 
deres møde den 12. juni 2017.


