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18. februar 2014 

Vilkår for erhvervelse og brug af parkeringslicens i 

Guldborgsund Kommune  

1. Guldborgsund Kommunes parkeringslicens giver ret til at parkere tidsubegrænset på 

de særligt afmærkede parkeringspladser, der er anført nedenfor. Licensen giver ikke 

fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte 

parkeringsbåse. 

2. Parkeringslicensen  gælder  på  følgende afmærkede 

 parkeringspladser  

(parkeringspladserne er indtegnet på vedhæftet bilag): 

a. Rådhusgården: 

Den offentlige del af parkeringspladsen bag Østergågade 11-15. 

b. Skolegade: 

Den offentlige parkeringsplads med adgang fra Skolegade, på hjørnet af 

Skolegade og Dronningensgade. 

c. Nørregade: 

Den offentlige parkeringsplads mellem Nørregade og Søndergade. 

3. Parkeringslicensordningen omfatter, indtil videre, op til 30 parkeringsbåse på 

ovenstående parkeringspladser. 

4. Parkeringslicensen gælder alle ugens dage. 

5. Parkeringslicensen skal være anbragt synligt i højre side af forruden (set indefra), 

og gerne ved siden af parkeringsskiven. 

6. Hver bolig inden for parkeringslicenszonen kan erhverve tilladelse til ét køretøj. 

7. Ansøgeren skal have bopæl og være tilmeldt Folkeregisteret inden for 

parkeringslicenszonen. Ansøgeren skal desuden være registreret i Digital 

Motorregister (DMR) som ejer eller bruger af det køretøj, der søges parkeringslicens 

til. Brugere af firmabiler skal samtidigt fremvise en erklæring fra arbejdsgiveren om 

at pågældende er ”enebruger” af køretøjet. 

8. Ordningen med parkeringslicens er forbeholdt private køretøjer. Firmaer kan derfor 

ikke tilbydes en parkeringslicens. 

9. Køretøjets egenvægt må højest være 3500 kg. 

10. Parkeringslicens kan søges hele året. Licensen gælder fra betalingstidspunktet og de 

følgende 12 måneder, for det køretøj licensen er udstedt til. 

11. Parkeringslicensordningen administreres af Vej & Park, Guldborgsund Kommune. 

Ansøgningsskema udfyldes, underskrives og sendes til Guldborgsund Kommune. 

Administrationen betales med et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyr skal betales 

ved nyudstedelse som ved fornyelse. Gebyret er p.t. 500,00 kr. Efter indbetaling af 

gebyr, vil parkeringslicensen blive tilsendt. 

12. Oplysninger i forbindelse med udstedelse af licensen vil blive registreret på edb. Vej 

& Park forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne. 
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13. Ved udskiftning af køretøj kan ny parkeringslicens erhverves til samme adresse mod 

aflevering af den oprindelige licens. Der skal betales ekspeditionsgebyr jf. pkt. 9. 

14. Ved tyveri eller bortkomst kan licens generhverves ved dokumentation. Der skal 

betales ekspeditionsgebyr jf. pkt. 9. 

15. Ved misbrug af en parkeringslicens vil den blive inddraget. En sådan inddraget licens 

vil ikke kunne fornys. 

16. Hvis vilkårene for at have en parkeringslicens ikke længere er opfyldt, har 

indehaveren pligt til at aflevere licensen tilbage til Guldborgsund Kommune. 

17. En parkeringslicens fritager ikke for overholdelse af Politibekendtgørelsen. 

18. Klager over afgørelser i forbindelse med at erhverve eller skulle afgive 

parkeringslicens afgøres af politiet. 

Foranstående vilkår kan ændres for hvert nyt kalenderår.  

Udvalget for Teknik og Miljø den    /   2014  
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