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Vilkår for erhvervelse af tilladelse til håndværkerparkering 

 

Håndværkere kan købe en tilladelse til parkering, som giver dem nogle udvidede muligheder for at parkere i 

forbindelse med udførelse af deres arbejde. 

1. Håndværkertilladelsen fritager indehaveren fra at overholde tidsrestriktionerne på de offentlige 

betalingsfrie parkeringspladser (inkl. kantstensparkeringspladser) i Svendborg Kommune, så der 

kan parkeres hele dagen. Tilladelsen gælder dog ikke hvor tidsbegrænsningen er under 1 time. 

2. Håndværkertilladelsen er gældende på pladser med betaling for parkering, og fritager indehaveren 

for betaling for parkering. Tilladelsen er at sidestille med en parkeringsbillet fra betalingsautomat. 

3. Tilladelsen giver lov til at parkerer i gågaden, hvis indehaveren har indhentet tilladelse fra 

Svendborg Kommune. Der skal tages hensyn til forretningernes udstillingsarealer og tidspunkter for 

tilladt varekørsel. 

4. Tilladelsen giver ret til at parkere som beskrevet i punkt 1 og 2 i forbindelse med at køretøjets 

tilstedeværelse nær et arbejdssted er nødvendig, for at opgaven kan løses. 

5. Tilladelsen dispenserer ikke fra færdselslovens bestemmelser om standsning og parkering. 

Håndværkertilladelsen gælder derfor ikke steder, som er reguleret efter færdselsloven. 

6. Håndværkertilladelsen skal være placeret fuldt synligt i køretøjets forrude, og skal tydeligt kunne 

læses udefra. 

7. Håndværkertilladelsen er kun gældende til de køretøjer, hvortil tilladelsen er købt. 

Håndværkeren/firmaet skal være registreret ejer af køretøjet. Kun Firmaer/håndværkere 

(momsregistrerede) kan erhverve håndværkertilladelsen. 

8. En håndværker kan erhverve en håndværkertilladelse til hvert køretøj som pågældende er ejer af. 

9. Køretøjet må maksimalt have en tilladt totalvægt på 3.500 kg. 

10. Prisen for en håndværkertilladelse er den til enhver tid af Økonomiudvalget fastsatte takst uanset 

udstedelsestidspunktet. 

11. En håndværkertilladelse kan købes pr. måned eller for et år. Dog maksimalt for et år ad gangen. 

12. Ved udskiftning af køretøj eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre en 

håndværkertilladelse i løbet af året, kan der erhverves en ny tilladelse mod aflevering af den gamle 

tilladelse. 

13. For udstedelse af en ny håndværkertilladelse, f.eks. på grund af bortkomst, tyveri eller lignende, 

gives ingen refusion. Ønskes en ny parkeringstilladelse skal der betales for en ny periode. 

14. Ved misbrug kan håndværkertilladelsen blive inddraget og fornyelse blive nægtet. 

15. Svendborg Kommune kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre på parkeringsrestriktionerne i 

kommunen, uden at dette giver anledning til refusion af et indbetalt beløb for 

håndværkerparkeringstilladelsen. 

16. Vilkårene for udstedelse af håndværkertilladelser kan til enhver tid ændres af Miljø,- Klima- og 

Trafikudvalget. 
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