TMF, Center for Parkering

1. juni 2015

Af- og pålæsning
Hvad er af- og pålæsning?
Der skal være tale om tung og omfangsrigt gods. Der kan dog også være tale om af- og pålæsning,
selvom varerne ikke er tunge og omfangsrige, hvis de udgør et led i en større udbringning. Af- og
pålæsning skal altid foregå kontinuerligt, dvs. uden pauser eller ophold i af- og pålæsningen. Den
tidsmæssige udtrækning af af- og pålæsningen skal have en naturlig sammenhæng med mængden
og omfanget af godset/varerne.

Parkeringsforbud

Det er tilladt at foretage af- og pålæsning, hvor der er parkeringsforbud.
Det er således blandt andet tilladt at foretage af- og pålæsning:




På steder med ovenstående skiltning eller afmærkning
I 2. position, dvs. på siden af et andet køretøjet, der holder ved kørebanens kant
Ud for ind- og udkørsel

Såfremt en afgift pålægges som følge af, at vagten ikke kan se tegn på af- og pålæsning og aktivitet
ved køretøjet i øvrigt, skal af- og pålæsningen efterfølgende kunne dokumenteres.
Bemærk! Af- og pålæsning må ikke ske, så der opstår fare eller ulempe for den øvrige færdsel.
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Standsningsforbud

Det er IKKE tilladt at foretage af- og pålæsning, hvor der er standsning forbudt. Standsningsforbud
kan være markeret som vist ovenfor med skiltet eller ved fuldt optrukken gul kantlinje.
Derudover er der standsningsforbud i en række andre tilfælde, som ikke er skiltet eller markeret i
øvrigt. Det er blandt andet IKKE tilladt at foretage af- og pålæsning:














I særlig afgrænset bane – eksempelvis svingbaner, busbaner mv.
På spærreflader
Udenfor afmærkning i standsnings forbudszone
(Som udgangspunkt) på reserverede pladser – elbilpladser, invalidepladser m.fl.
På tværs af parkeringsbåse
På cykelsti, gangsti, rabat, fortov – både helt og delvist
I vejkryds eller indenfor ti meter fra et vejkryds
I opmarchområde – før vejkryds, hvor kørebanen er
inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer og indtil fem
før begyndelsen af disse spærrelinjer
På fodgængerfelt eller 5 meter før fodgængerfeltet
5 meter før cykelstiudkørsel eller 5 meter på begge sider
af udkørslen, når denne er tværgående i forhold til
kørebanen
Ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem
spærrelinjen og bilen er mindre end 3 meter

Bemærk! Af- og pålæsning må ikke ske, så der opstår fare eller ulempe for den øvrige færdsel.
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