
P-REGLER FOR 
UDSTYKNINGEN 

stadig i henhold til Færd-
selsloven. Det betyder bl.a. 
at man ikke må parkere så-
dan at anden trafik (herunder 
busser og lastbiler) ikke kan 
passere. I visse situationer 
kan det ske, at man – på 
grund af parkerede biler – 
må holde tilbage for modkø-
rende, men sådan er det jo 
mange steder i dag. Det er 
også en slags fartdæmpende 
foranstaltning. 

Generelt 
Vis hensyn overfor hinanden. 
I trafikken har ingen rettighe-
der, kun pligter! 

P-reglerne i deklarationen 
Nedenfor citeres deklarationens punkt F om bl.a. parkering: 

Hvad betyder så det? 
Først og fremmest skal man holde sig for øje, at der er tale om nogle 
bestemmelser affattet for snart 50 år siden. Dengang tog de sigte på at 
regulere parkeringen under udstykningen og den kommende byggepe-
riode. Derudover så er det selvfølgelig Færdselslovens bestemmelser 
der gælder. 

Dernæst, så er den ”12 m. brede stamvej” at forstå som den del af 
Dyssegårdsvej, der er fortsættelsen af Damvej og op til kirkens area-
ler, Alle stikvejene til stamvejen, herunder Dyssegårdsvej 
fra Slotsbakken ned til Damvej, er boligveje som parceller-
ne har adgangsret til. 

Gældende i dag er altså fortsat at ingen større biler (last-
vogne osv.) må parkeres nogen som helst steder i udstyk-
ningen, men de må godt holde for af– og pålæsning – og 
selvfølgelig, hvis der arbejdes på stedet (men så er det  
heller ikke en parkering). Parkering af personbiler og min-
dre varebiler er tilladt på alle boligvejene efter Færdselslo-
vens bestemmelser. Ingen må parkere på den brede del af 
Damvej og førnævnte stamvej, hvilket vel også er ligegyl-
digt, da ingen har adgangsret til disse veje (deklarationens 
pkt. C). 

Det gælder fortsat, at der på hver grund skal være parke-
ringsplads for mindst 2 automobiler og det er primært disse 
der skal benyttes af grundejeren. 

Parkering på fortov? 
For så vidt, som der ikke er afmærket parkeringspladser, er det i Ros-
kilde Kommune tilladt at parkere med de 2 hjul på fortovet, men ikke 
længere inde, end en barnevogn kan passere uhindret. Men husk – 

Den røde markering viser den 12 m. brede stamvej 
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F. PARKERING og SKILTNING 
Al parkering på Damvej og den 12 m. brede stamvej er forbudt. Al parkering 
af last-, omnibus-, flytte- eller større fragtbiler er forbudt på vejene ud 
for parcellerne, idet disse vogne kun må holde der for almindelig af- og 
pålæsning. 

Der skal på hver grund indrettes parkeringsplads for mindst 2 automobiler, 
enten 1 garage (carport) +  1 parkeringsplads eller 2 parkeringspladser. 


