
Parkeringsregler i  
Greve Kommune 
 
 
For at forbedre miljøet og trafiksikkerheden i 
Greve har kommunen i samarbejde med 
politiet indført parkeringsbegrænsninger for 
lastbiler og andre tunge køretøjer.  
 
Hvilke køretøjer har begrænsede 
parkeringsmuligheder? 
Biler med en totalvægt over 3.500 kg (bus- 
ser, lastbiler, og lignende), påhængs-
køretøjer herunder campingvogne, motor-
redskaber og traktorer.  
 
Hvor må køretøjerne parkeres? 
Kun på særligt afmærkede vejstrækninger 
eller pladser. I denne folder er angivet, hvor 
de afmærkede pladser er placeret i Greve 
Kommune. Der er ikke indrettet særlige 
pladser til henstilling af campingvogne. Det vil 
være op til den enkelte ejer selv at finde 
egnede og lovlige henstillingspladser til disse.  
 
Hvornår gælder begrænsningerne? 
Fra kl. 19:00 til 7:00 alle ugens dage. I denne 
periode må tunge køretøjer og anhængere 
kun parkeres på de afmærkede pladser.  
 
Hvordan finder du parkeringsområderne? 
Kortet i denne folder viser, hvor du finder de 
afmærkede parkeringspladser.  
 
 
Tvivlsspørgsmål kan afklares af Teknisk 
Forvaltning tlf.: 4397 9797 eller af Karlslunde 
Politi tlf.: 4615 1448. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her må lastbilerne parkere

Nr.  Antal 
pladser

 Nr.  Antal 
pladser 

1 Blågårdsvej udfor Hasselhegnet 5  13 Industrigangen 4 
2 Håndværkerbyen ved Ågården 5  14 Mosedeskolens P-plads 4 
3 Grevehallens P-plads 4  15 Skelvej ved Mosede Landevej 3 
4 Tejstgården 3  16 Greve Centervej ved Lærkehegnet 7 
5 Agenavej 4  17 Tjørnelyskolens P-plads ved 

Lillevangsvej og ved Tjørnelyparken
12 

6 P-plads ved Strandlyst Alle 2  19 Vangeleddet syd 4 
7 P-plads ved Mosede Strandvej/ 

Læstedet 
2  20 

21
Karlslunde Centervej ved Møllevej 
Jerismosevej 

4 
2 

8 Kongens Enge ved Karlslunde 
Mosevej 

10  22 Bakkevolden ved Greve Centervej 6 

9 Tune Hallens P-plads 4  23 Nimbusvej 6 
10 Rendebjergvej ved Elkærparken 14  24 Geminivej 4 
11 Tinggårdsvej ved Tinghaven 2  25 Digehuset 3 
12 Krogårdsskolens P-plads 2     



Hvad betyder skiltene? 
 
 
De områder hvor lastbiler og andre tunge 
køretøjer må parkeres, er markeret med 
særlige skilte.  
 

Skiltetype A 
 
Dette skilt angiver, at 
alle kategorier af 
motorkøretøjer (også 
personbiler) og 
påhængskøretøjer 
(campingvogne) må 
parkeres her. 

 
 

Skiltetype B 
 
Dette skilt angiver, at 
lastbiler + påhængs-
vogne + ”trailere” må 
parkeres,  men ikke 
personbiler og ikke 
campingvogne. 

 
 

Sådan siger bekendtgørelsen 
 

 
 

Greve Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Telefon 4397 9797 

Lastbilparkering i  
Greve Kommune 
 

 
 
 
 
 
Særlige parkeringsregler for tunge 
køretøjer og påhængskøretøjer i  
Greve Kommune, Roskilde Politikreds 

I medfør af færdselslovens §92, stk. 1 pkt. 1
bestemmes der herved, med samtykke fra
Politimesteren i Roskilde, supplerende
Bestemmelser om standsning og parkering på
gade, vej, plads herunder parkeringsplads og
lignende, hvad enten den er privat eller
offentlig, der er åben for almindelig færdsel i
Greve Kommune inden for de med
byzonetavler (E 55 – Tættere bebygget
område) afgrænsede områder: 
 

§ 1 
Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg
(lastbiler, busser og lignende),
påhængskøretøjer (herunder campingvogne),
motorredskaber og traktorer må ikke parkeres
i tidsrummet kl. 19:00 til 07:00, medmindre en
sådan parkering er tilladt på særligt
afmærkede vejstrækninger eller pladser.
Uden for de nævnte steder må
påhængskøretøjer (herunder campingvogne)
med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog
parkeres i indtil 24 timer.  
 

§ 2 
Overtrædelse af denne bekendtgørelse kan i
medfør af færdselslovens § 121 pålægges
afgift. 
 

§ 3 
Bekendtgørelsen træder i kraft den  
1. marts 2003 
 

 

 

 


