TØNDER KOMMUNE
Team Plan, Byg og Trafik

Bekendtgørelse om Parkering i Tønder Kommune.
I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1 og § 92c, stk. 4, bekendtgøres herved med
samtykke fra Syd- og Sønderjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i de tættere bebyggede områder af Tønder Kommune, herunder
Arrild Ferieby. Bestemmelserne er gældende i områder, afgrænset af byzonetavler, færdselstavle E55.
I: Benyttelse af vejarealet til parkering
§1. På vej (dvs. gader, veje og pladser) er det i tidsrummet kl. 22.00 – 06.00 forbudt at parkere følgende
køretøjer, medmindre det er tilladt ved særlig afmærkning:
a) Motorkøretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser o. lign.),
b) Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt over 2000 kg (påhængsvogne, campingvogne m.v.), sættevogne, blokvogne, traktorer, motorredskaber og påhængsredskaber.
Påhængskøretøjer med tilladt totalvægt under 2000 kg (påhængsvogne, campingvogne m.v.) må parkeres
i indtil 24 timer.
II: Benyttelse af parkeringspladser
§ 2. Ved parkeringsplads forstås pladser, som er afmærket, eller på tydelig måde indrettet til parkering.
De under § 1, pkt. a og b nævnte køretøjer kan parkeres på følgende pladser til langtidsparkering:














Den nordlige del af Skovænget i Tønder.
Timmermannsvej i Skærbæk.
Parkeringspladsen ved Jernbanegade i Bredebro.
Parkeringspladsen ved Sportsvej i Visby.
Parkeringspladsen ved Ballumvej i Højer.
Den vestlige del af A R Kjærbysvej i Højer.
Industrivej i Løgumkloster.
Ved varmeværket på Søndermarksvej i Løgumkloster.
Østervirke i industriområdet i Bedsted.
Drejøvej i Toftlund.
Østsiden af Byggebjerg i Agerskov.
Holdepladsen vest for Arrild skole (Skærbækvej) i Arrild.
Engdraget i Branderup.

Alle køretøjer, som parkeres på de udpegede pladser og vejarealer, skal være indregistrerede.
§3. Denne bekendtgørelse er revideret efter ændring af Færdselsloven pr. den 1. marts 2014. Den reviderede bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2016 og erstatter den tidligere kommunale bekendtgørelse om parkering i Tønder Kommune af 1. januar 2015.
Tønder Kommune
Teknik og Miljøudvalget

