
 

 

 

 

 
 
 
I medfør af færdselslovens § 92 kan vejbestyrelsen/vejmyndigheden, med samtykke 
fra politiet,  træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens 
udnyttelse eller indretning.  
 

RETNINGSLINIER VED UDSTEDELSE AF DISPENSATIONER FOR PARKERINGS - 
OG KØRSELSRESTRIKTIONER. 

 
 
PARKERINGSDISPENSATIONER: 
Parkeringsdispensationer meddeles kun skriftligt og skal anbringes synligt bag forruden i det pgl. 
køretøj. 
Ud fra en vurdering af nødvendigheden af køretøjets tilstedeværelse nær et arbejdssted udstedes 
dispensationer til håndværkere (værktøjsvogne -  kompressorudstyr - VVS køretøjer m.v.) 
Der meddeles ikke dispensationer til kørsel og parkering i reklameøjemed. 
Der kan dispenseres for nødvendig kørsel og parkering i forbindelse med offentlige arrangementer  
samt køretøjer tilhørende pressen. 
 
Dispensationer for standsningsforbud kan kun gives med samtykke fra politiet. 
 
VEJARBEJDE: 
Med henvisning til færdselslovens § 30 kræves ikke dispensation, men der er politiets holdning, at 
der ikke indenfor at afspærret område med vejarbejde, gøres plads til privat parkering. 
Dispensationer til lifte, kraner, stilladsopsætning m.v. meddeles af vejmyndighederne under 
hensyntagen til trafiksikkerheden og trafikafviklingen. 
Der henvises i øvrigt til Vejregler for afspærring ved vejarbejde.  
 
KØRSEL I GÅGADER, TORVEPLADSER OG  LIGNENDE. 
Der kan meddeles generel kørselsdispensation til kørsel i gågader m.v. for nødvendig kørsel ud 
over de tilladte tider for bl.a. beboere, bankers værditransporter og lign. 
Tilladelsen skal tilknyttes et bestemt køretøj – tilladelsen skal medbringes under kørslen. 
Der kan i akutte tilfælde gives tilladelse til invalidekørsel, herunder nødvendig kørsel med 
hyrevogne, flyttevogne m.v. Tilladelsen kan gives mundtlig i påtrængende tilfælde. 
Der meddeles ikke tilladelse til generel vareudkørsel uden for de fastsatte tider for varelevering. 
Der meddeles ikke generel tilladelse til kørsel til læger, tandlæger, fysioterapeuter, optiker eller 
anden patientbehandling eller personer til fotograf. 
 
Taxa må i vareleveringstid køre med dårligt gående i Gågaden i.h.t. aftale – herunder mundlig 
tilladelse i hvert tilfælde. 
 
Der gives skriftlig tilladelse til flytninger efter butikkernes lukketid. 
Uden for kommunens træffetid kan politiet meddele nødvendige dispensationer ud fra ovenstående 
regler. 
 
 
Politidirektøren for Fyns Politi den 25. juni 2007 
 
Gert Clausen, vicepolitikommissær. 


