Denne artikel omhandler parkeringsregler for biler med handicapskilt/invalideskilt – nu
også kaldet parkeringskort.
For information om regler for ansøgning om parkeringskort henvises til artiklen: Sådan
ansøger du om parkeringskort (invalideskilt)!

Hvad er et handicapskilt/invalideskilt?
Parkeringspladsen må kun benyttes, hvis du har et såkaldt “parkeringskort” liggende
synligt i forruden.
Den officielle betegnelse for invalideskilt eller handicapskilt har siden 1. januar 2001 har
været “parkeringskort”.
Parkeringskortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og er gyldigt overalt i EU.

Sådan ser et parkeringskort (invalideskilt) ud!

Kortet er personligt og kan kun anvendes af den person, som det er udstedt til.
I modsætning til det forhenværende blå invalideskilt, som blev udstedt til en bestemt bil, er
det nuværende parkeringskort kun udstedt til kortets ejer – ikke til en bestemt bil.
Dvs. kortets ejer kan benytte hvilken som helst bil.

Selvom det gamle blå invalideskilt med teksten “Invalidevogn” er udfaset og har været
ugyldigt siden 1. juni 2011, kaldes parkeringskortet i daglig tale fortsat i stort omfang for
“invalideskilt” eller “handicapskilt”.
Selv Danske Handicaporganisationer (DH) bidrager til begrebsforviringen, idet kortet ofte
mere specifikt benævnes “handicapparkeringskort” – måske for at undgå misforståelser
fordi betegnelsen “parkeringskort” er generel og let kan forveksles med parkeringskort til
mennesker uden nedsat funktionsevne.
Et eksempel herpå kan være parkeringskort til private parkeringscentre, som ikke er
specifikt beregnet til handicappede, men er af mere generel karakter.

Regler for brug af invalideskilt
Hvor må man parkere med et invalideskilt?
Et handicapparkeringskort gælder KUN offentlig parkering.
Således skal du forholde dig, hvis du parkerer på en privat parkeringsplads:
Privat parkering
Holder du på en handicapparkeringsplads på et privat område, hvor et parkeringsselskab
kontrollerer (f.eks. ved et indkøbscenter), skal du følge de parkeringsregler, som er
gældende for stedet.
De fleste steder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre.
Dvs. at du ikke nødvendigvis har nogen særlige rettigheder trods dit handicap. Derfor kan
det være nødvendigt at stille p-skiven eller trække en parkeringsbillet.
Hvis du har særlige retigheder, skyldes det udelukkende parkeringsreglerne for det
pågældende private område – ikke handicapskiltet (parkeringskortet).
Offentlig parkering
Et invalideskilt giver en række fordele, hvad angår hvor længe du må holde parkeret samt
prisens størrelse. Derfor er det vigtigt at kende reglerne for anvendelse af parkeringskort.
Følgende regler er gældende for handicapskilte (parkeringskort):
Hvor må man parkere?

Varighed:

Offentlige steder med parkeringsforbud, HVIS:
 Ærindekørsel er tilladt
 Alene af- og pålæsning er tilladt
NB! Ikke tilladt at overtræde standsningsforbud!
15 minutter
Offentlige steder, hvor man må parkere i 15 eller 30 minutter

1 time

Steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt
NB! Tidsubegrænset parkering gælder kun, såfremt der ikke er
angivet en tidsbegrænsning på parkeringsskiltet for
handicapparkering. Ellers skal den angivede tidsbegrænsning
følges og p-skiven følges og p-skiven indstilles.

Ingen
tidsbegrænsning

Steder med billetautomat (parkometer eller parkomat), HVIS:
 Man ved ankomsten betaler for det maksimalt tilladt tidsrum
gældende for personer uden parkeringskort.
NB! Det kan nogle steder være billigere eller helt gratis, hvis det
er vedtaget *lokalt.

Ingen
tidsbegrænsning

*Ifølge Danske Handicaporganisationer (HD) er det gratis at parkere med et
handicapparkeringskort på offenlige pladser i følgende byer: København, Hillerød,
Gudhjem, Næstved, Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg, Fredericia, Vejle, Århus,
Randers, Silkeborg, Helsingør, Horsens,Aalborg og Skagen.
Dobbelttjek altid reglerne lige inden skal parkere, da parkeringsreglerne for de
pågældende byer sagtens kan være ændret. Du kan altid få oplysning om lokale
parkeringsregler i den pågældende kommune eller hos det lokale politi.

Hvis ingen ledig handicap-parkeringsplads
Såfremt der ikke er nogen handicapplads eller hvis den er optaget, er samme lempelser
gældende på en almindelig parkeringsplads.
Læs om hvornår man er berettiget til et handicapparkeringskort (invalideskilt) samt
ansøgning her:

Sådan får du et handicapparkeringskort!
Kilder:
 Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap (BEK nr 661 af
11/06/2010)
 Danske Handicaporganisationer

