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Til alle Hjortehavens grundejere 21. august 2007 
 
 
 
 
 
 
Orienteringsskrivelse. 
 

• Ulovlig parkering af biler mv.. 
• Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. 

 
 
 
 
Ulovlig parkering af biler mv. 
 
Bestyrelsen har fået et stigende antal klager inden for det sidste år, og blev på sidste 
generalforsamling pålagt specifikt at gøre noget ved de ulovlige parkeringer. 
 
Udover parkeringsklager har der været irritation over: 
 

� Parkering af trailere, parkering lastbiler, parkering på vendeplads. 
� Manglende oprydning af byggeaffald på fortov samt afmærkning. 
� Biler der kører i tomgang for at varme op (vinter problem). 
� Af- og pålæsning af maskiner tidligt om morgenen (før kl.7.00)  

 
Det skal understreges, at det er kommunen (Teknisk Forvaltning) der har påtaleretten i denne 
sammenhæng. Bestyrelsen kan i denne sammenhæng være behjælpelig med at koordinere 
indsamlingen af klager over ulovlig parkering, og fremsende disse samlet til kommunen. 
For at sikre relevant dataindsamling i klageindholdet, vil bestyrelsen udsende specielt klageskema 
senest d. 1. oktober i år. Klager modtages således først efter denne dato! 
 
Dette betyder, at vi alle får tid til at bringe vores parkeringsforhold i orden, så klager faktisk skulle 
blive overflødige. �  
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Fakta vedr. parkering i grundejerforeningen: 
Som hovedregel gælder således, at beboernes biler (herunder trailere mv.) altid parkeres på 
parcellen! 
Lastbiler henvises til parkeringspladsen ved Hanghøj. 
Der er endvidere kommet nye regler 1.8.2007 som bl.a. forbyder parkering på fortov samt regler om 
tomgang (1.7.2007) 
Reglerne er uddybet i et tillæg til denne skrivelse. 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for køretøjer med gule plader, som er 
fritaget for moms. Eventuelle klager over disse køretøjer kan betyde langt mere end blot en påtale 
fra kommunen. 
 
Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger 
 
Bestyrelsen har modtaget forslag om trafikdæmpende foranstaltninger fra en grundejer på Dådyrvej 
grundet den til tider noget høje fart på vejen. Vi arbejder på muligheder for fartdæmpende 
foranstaltninger, og vender senere tilbage med et løsningsforslag. 
 
 
 
Skulle der være yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte et medlem i bestyrelsen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjertesuk !! Efterlad ikke hundelort på veje og stier. 
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Tillæg regler for parkering I Hjortehaven 
 
 

• Regler som er tinglyst for Hjortehaven! 
• Tomgangsregulativ for Frederikssund Kommune 
• Parkeringsbegrænsninger for Frederikssund Kommune 

 
 
Regler som er tinglyst for Hjortehaven 
 
Omnibus, last, flytte-eller større fragtbiler må ikke langtidsparkeres på parceller, veje eller 
vendepladser. Enhver form for parkering over længere tidsrum, skal i øvrigt ske på parcellen, i 
garage eller dertil indrettet plads. 
 
Campingvogne, trailere, både og lignende må kun parkeres eller opmagasineres i dertil indrettet og 
godkendt bygning. På hver parcel skal der indrettes holdeplads for mindst 2 automobiler. Er der 
garageareal til én eller flere biler, skal der kun anlægges parkering til én bil. 

 
Tomgangsregulativ for Frederikssund Kommune  
 
I medfør at § 16 i bekendtgørelse nr. 1517 af den 14. december 2006 om miljøregulering af visse 
aktiviteter har Frederikssund Kommune fastsat:  
§ 1  
Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højest nødvendigt og højest 
1 minut. Ved afisning og afdugning af ruder tillades dog 2 minutter.  
 
Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe motorkøretøjet befinder sig i 
trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at 
udnytte motorens trækkraft til:  
  
 • Af – og pålæsning  
 • Udrykningskøretøjer  
 • Komprimering af affald  
 • Tilvejebringelse af trykluft  
 • Eller lignende specielle tilfælde.  
 
Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse 
med reparation og justering af motor.  
§ 2  
Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde jævnfør § 22 i ovenfornævnte 
bekendtgørelse.  
Sagerne behandles som politisager.  
§ 3  
Dette regulativ træder i kraft den 1. juni 2007.  
§ 4  
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

Vedtaget af Frederikssund Byråd den 24. april 2007.
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Parkeringsbegrænsninger for Frederikssund Kommune 

I Frederikssund Kommune er der (fra den 1. august 2007) parkeringsbegrænsninger inden for 
tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.  

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse. 
Standsning og parkering på fortov er ikke tilladt.  

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i 
perioden kl. 19-07. Der er udvalgt seks steder i kommunen hvor store køretøjer kan parkeres.  

Spørgsmål vedrørende parkeringsbegrænsningerne rettes til Anlæg og Forsyning, telefon 47 35 10 
00 eller epost anlaegogforsyning@frederikssund.dk   

Nedenfor er bekendtgørelsen om parkeringsbegrænsninger gengivet i sin fulde ordlyd.  

Kommunal bekendtgørelse vedr. parkering m.v.  

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og med samtykke fra politidirektøren i Nordsjælland og 
Vejdirektoratet fastsættes følgende bestemmelser for benyttelse af offentlige parkeringspladser og 
parkering m.v. på gader og veje.  

Bekendtgørelsen er gældende i Frederikssund Kommune inden for de med færdselstavle E 55 
”tættere bebygget område” afmærkede byområder.  

§ 1 
Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse såvel de pladser afmærket med officiel 
skiltning i medfør af vejafmærkningsbekendtgørelsen samt alle de steder hvor der ved afmærkning 
på kørebanen på offentlige veje og private fællesveje er indrettet pladser til parkering.  

§ 2 
Ingen del af et parkeret køretøj må befinde sig uden for et afmærket område. På parkeringspladser 
er det ikke tilladt at henstille trækvogne, håndvogne, cykler og knallerter. I parkeringsbåse 
beregnet til biler må der ikke henstilles tohjulede motorcykler, og biler må ikke henstilles på pladser 
der er afmærket til motorcykler.  

§ 3 
På offentlige parkeringspladser samt på gader, veje og pladser i øvrigt er det i tidsrummet fra kl. 
1900 til kl. 0700 forbudt at parkere eller henstille busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3,5 
t., påhængskøretøjer, traktorer, motorredskaber, trækvogne eller lignende. 
Busser, lastbiler, påhængs- og sættevogne må dog parkers på de vejstrækninger og pladser hvor 
sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.  

§ 4 
Standsning eller parkering må ikke ske på fortov.  

§ 5 
På rabatter af enhver art, der ikke ved en armeret befæstelse er særlig beregnet til parkering, er 
standsning og parkering af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer til disse forbudt.  

§ 6 
Fritaget for denne bekendtgørelse er: 
Køretøjer der anvendes ved vejarbejde, såfremt parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet. 
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Køretøjer der er forsynet med handikapkort. Det samme gælder nødvendig parkering der foretages 
af politi, redningsberedskab eller redningskorps.  

§ 7 
De begrænsninger og anvisninger der i øvrigt er gældende for parkering og standsning i medfør af 
færdselsloven, eller som er markeret med skiltning eller anden afmærkning, ændres ikke ved 
bestemmelserne i denne bekendtgørelse.  

§ 8 
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselsloven § 121, stk. 
1, punkt 7 og 8, med mindre bødestraf kommer i anvendelse efter færdselslovens § 118, stk. 8.  

§ 9 
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2007.  

Således vedtaget af Frederikssund Byråd den 29. maj 2007.  

Lastbilparkering  

Der er indført parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer m.v. i byområder i Frederikssund 
Kommune for at forbedre miljøet og trafiksikkerheden i boligområderne. Det er Frederikssund 
Kommune der i samarbekde med politiet og Vejdirektoratet har vedtaget at indføre 
parkeringsbegrænsninger for lastbiler og andre tunge køretøjer.  

Parkeringsbegrænsningerne betyder at der i tiden fra kl. 19 til kl. 07 kun må parkeres med tunge 
køretøjer i byområder hvor dette er angivet ved færdselstavler.  

Parkering af tunge køretøjer kan ske følgende steder: 
Frederikssund - Centervej og Smedetoften i særlige holdebaner 
Slangerup - Fabriksvangen og Banegraven 
Skibby - Hanghøjvej 
Over Dråby - Håndværkervej  

  
 

 
 
 
 
 
 


