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1. Lovgrundlag og anvendelsesområde
Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, jf. § 22, stk. 6, i byggeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1452 af 24. juni
1998) og § 21, stk. 2. i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af
18. august 2004).
Parkeringsregulativet fastlægger, hvilke krav der gælder i Billund Kommune til opfyldelse af behovet for anlæg af parkeringspladser i forbindelse
med bebyggelse, jf. bygningsreglementets kap. 2.6.2 og småhusreglementets afsnit 2.10.
Hvis der i kommuneplanen, en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat
særlige krav til parkeringsarealer eller antallet af parkeringspladser, er det
kommuneplanens/lokalplanens/byplanvedtægtens krav, der er gældende.

2. Parkeringsnormer
2.1. Parkeringsnormernes anvendelse
Parkeringsnormerne også kaldt P-normerne indeholder retningslinjer for
Billund Kommunes administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Billund Kommune er et vigtigt element til at
sikre, at der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for de aktiviteter, der foregår på den enkelte ejendom.
P-normen anvendes, når der skal lokalplanlægges i kommunen eller ved
landzonetilladelser og større byggesager, hvor en eksisterende ejendom
ændrer anvendelse i forhold til bygningens anvendelse i BBR
Ligeledes anvendes P-normen til beregning af bidrag til P-fonden.
Ny bebyggelse
Ved ny bebyggelse kræves der udlagt parkeringspladser svarende til anvendelsen af den nye bebyggelse.
Eksisterende bebyggelse - ændret anvendelse og/eller tilbygning
I forbindelse med ændret anvendelse af eller tilbygning til eksisterende
bebyggelse skal der kun udlægges nye parkeringspladser svarende til det
forøgede behov.
Det forøgede behov findes ved at beregne ejendommens parkeringsbehov
efter ændringen/tilbygningen, og derefter fratrække det parkeringsbehov,
der svarende til den lovlige anvendelse af ejendommen før ændringen/
tilbygningen.
Ved beregning af det manglende antal parkeringspladser kan krav til opholdsareal ikke fastsættes mindre end angivet i lokalplan, partiel byplanvedtægt eller i kommuneplan.
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Nedrivning af bebyggelse og opførelse af ny bebyggelse
Hvis der i forbindelse med en nedrivningstilladelse meddeles byggetilladelse til opførelse af ny bebyggelse på samme ejendom, er beregningsgrundlaget for antallet af parkeringspladser svarende til behovet for den
nye bebyggelse, fratrukket det parkeringsbehov svarende til den lovlige
anvendelse af ejendommen før nedrivningen.
Parkeringnormer for både biler og cykler
Billund Kommunes P-normer indeholder både bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer til biler og cykler. Beregningsgrundlaget for pladsbehovet for bil og cykel fremgår af henholdvis nedenstående bilparkeringsnorm og cykelparkeringsnorm.

2.1 Parkeringsnormer for biler
Kravet til antal p-pladser fremgår normalt af de for de enkelte områder
udarbejdede lokalplaner eller partielle byplanvedtægter.
Hvor der ikke er udarbejdet lokalplaner eller partielle byplanvedtægter
med særlige parkeringskravsbestemmelser, fastlægges følgende minimumskrav:
Tabel 1 | Bilparkeringsnormer

Bebyggelsesart

Bilparkeringsnorm

Fritliggende enfamiliehuse

2 p-båse for hver beboelse

Dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, etageboliger 1 p-bås pr. bolig
og lignende
0.75 p-bås pr. etagebolig indenfor centerområder
Ungdomsboliger, kollegier m.v.

1 p-bås pr. 4 boligenheder

Dagligvarebutikker

1 p-bås pr. 33 m2 påbegyndt etageareal

Restauranter

1 p-bås pr. 33 m2 påbegyndt etageareal

Hoteller

1 p- bås pr. værelse

Udvalgsvarebutikker, inkl. tilhørende lager, arkiv, 1 p-bås pr. 75 m2 påbegyndt etageareal
depotrum, kontor m.v.
Kontor, administration, liberale erhverv

1 p-bås pr. 50 m2 påbegyndt etageareal
1 p-bås pr. 75 m2 påbegyndt etageareal
indenfor centerområder

Industri og håndværk – produktion

1 p-bås pr. 50 m2 påbegyndt etageareal

Lagerbygninger

1 p-bås pr. 100 m2 etageareal

Plejehjem, ældreboliger og døgninstitutioner

1 p-bås pr. 3 boligenheder + 1 plads pr. 2

(plejekrævende)

ansatte

Daginstitutioner, vuggestuer og børnehaver

1 p-bås pr. 6 normerede institutionspladser

Skoler og undervisning

1 p-bås pr. 100 m2 ved folkeskoler
1 p-bås pr. 50 m2 ved ungdomsuddannelser

Etagearealer for uudnyttede tagetager samt for lager-, arkiv- og depotrum
i kældre og tagetager udløser ikke krav om parkeringsarealer.
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Parkeringskravene kan beregnes individuelt, såfremt bebyggelsens benyttelse skønnes mere eller mindre parkeringskrævende, afhængig af antallet af boligenheder, virksomhedens art, antallet af beskæftigede samt behovet for kundeparkering eller lignende.
Medfører beregningen af det krævede antal parkeringspladser en rest, der
er mindre end eller lig med 25% af det aktuelle krav til etableringen af én
parkeringsplads, medregnes denne ikke.
Dobbeltudnyttelse
Såfremt ny bilparkering etableres samlet på større anlæg (offentligt tilgængelige eller fælles tilgængelig for flere funktioner) kan bilparkering
hensigtsmæssigt anlægges efter en beregnet dobbeltudnyttelse. Det
samlede parkeringskrav til bygherren kommer herved til at afspejle, at de
forskellige funktioner i området efterspørger bilparkering på forskellige
tidspunkter af døgnet. Beregningen af parkeringsbehovet gennemføres
med udgangspunkt i pilparkeringsnormen og korrigeres efterfølgende på
baggrund af erfaringsværdier for parkeringsefterspørgslen på forskellige
tidspunkter af døgnet (typisk morgen, middag, aften).
Beregninger for dobbeltudnyttelse anvedes kun at beregningsmæssiget
ved større samlede p-anlæg. Ved små anlæg vil en variationer i de enkelte
brugergruppers mønster for anvendelsen for let kunne resultere i uventede tidsmæssige sammenfald i brugen og heraf følgende utilfredshed.

2. 2 Parkeringsnormer for cykler
Kravet til antal cykelparkeringspladser fremgår normalt af de for de enkelte områder udarbejdede lokalplaner eller partielle byplanvedtægter. Hvor
der ikke er udarbejdet lokalplaner eller partielle byplanvedtægter med
særlige parkeringskravsbestemmelser, fastlægges følgende minimumskrav til cykelparkering:
Tabel 2 | Cykelparkeringsnormer

Bebyggelsesart
Etagehuse
Ungdomsboliger

Cykelparkeringsnorm
2 cykelstativer pr. bolig
1 cykelstativ pr. bolig

Kontor
Fabrik, lager og værkstedsbygninger
Dagligvare og udvalgsvarebutikker
Børneinstitutioner
Folkeskoler
Uddannelsesinstitutioner
Restaurant

1 cykelstativ pr. 100 m2 påbegyndt etageareal
1 cykelstativ pr. 200 m2 påbegyndt etageareal
1 cykelstativ pr. 100 m2 påbegyndt etageareal
0,4 cykelstativ pr. ansat
5 cykelstativer pr. 10 elever
5 cykelstativer pr. 10 studerende
1 cykelstativ pr. 15 m2 påbegyndt etageareal + 0,4
cykelstativ pr. ansat
1 cykelstativ pr. 4 siddepladser + 0,4 cykelstativ pr. ansat

Teatre, biografer o.lign.

I forbindelse med større byggerier med bolig og butikker, skal der etableres
en parkeringsmulighed for pladskrævende cykler pr. 1.000 etagemeter.
Ved andre bebyggelsesarter end dem, der er nævnt i tabellen, fastlægges
parkeringskravet individuelt ud fra en konkret vurdering af det enkelte
projekt.
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3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse
Parkeringspladserne skal udlægges på egen grund, jf. dog punkt 5.
Parkeringspladserne skal være anlagt inden bygningen tages i brug eller
overgår til den nye anvendelse.
Når særlige omstændigheder taler for det, kan Billund kommune dog efter
ansøgning fastsætte et senere tidspunkt for anlæg af en del af parkeringspladserne.
Det antal parkeringspladser, der mindst kræves anlagt, må ikke anvendes
til andre formål end parkering, og de må ikke udlejes eller reserveres til
parkering for andre end brugere af ejendommen. Øvrige opholdsarealer
må ikke anvendes til parkering.
Udover parkeringspladser til biler og cykler kan der stilles krav om etablering af parkeringsanlæg til knallerter og motorcykler.

4. Parkeringspladsernes dimensionering
Parkeringspladserne skal være anvendelige i praksis. Parkeringspladserne
inkl. manøvrearealer skal udformes i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler for parkering.
Færdselsareal uden for parkeringsområdet kan normalt ikke medregnes
som manøvreareal.
Kommunen fastsætter i hvert enkelt tilfælde, hvor mange af de krævede
parkeringsbåse der skal udformes, så de kan anvendes af personer, hvis
bevægelsesevne er nedsat.
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5. Parkeringsfond for centerområder i Grindsted og Billund
5.1. Formål og anvendelsesområde
Parkeringsfondens formål er:
•

at sikre en fortsat udbygning af parkeringskapaciteten i de centrale
byområder i takt med forøgelsen af parkeringsbehovet som følge af ny
bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse samt

•

at give grundejeren mulighed for, at få sit parkeringsbehov i forbindelse med ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse helt eller delvis dækket udenfor sin grund.

Vedtægtens bestemmelser om parkeringsfonden gælder for centerområderne i Grindsted og Billund, samt i områder uden for centerområderne,
hvor det i lokalplaner/byplanvedtægter er fastlagt, at der kan betales til pfonden for manglende p-pladser eller der i lokalplaner/byplanvedtægter
henvises til Billund Kommunes p-fondsregulativ.
Centerområdernes afgrænsning fremgår af den til enhver tid gældende
kommuneplan.

5.2. Indbetaling til parkeringsfonden
Hvis det ved ny- eller ombygning eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse vil være vanskeligt eller umuligt at skaffe det nødvendige
areal på egen grund til anlæg af de fornødne bilparkeringspladser, kan Billund Kommune efter ansøgning meddele fritagelse for anlæg af de manglende bilparkeringspladser på egen grund mod at grundejeren i stedet
indbetaler bidrag til parkeringsfonden, svarende til det manglende antal
parkeringspladser.
Indbetaling af parkeringsfondsbidrag sker samtidig med udstedelse af byggetilladelse, medmindre der forinden skriftligt er aftalt en afdragsordning.
Bidrag til parkeringsfonden er ikke momspligtig.

5.3. Parkeringsfondsbidragets størrelse
Ifølge § 3 i Cirkulæret om kommunale parkeringsfonde fastsættes bidraget til parkeringsfonden af Byrådet som et beløb for hver parkeringsplads,
grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. Bidraget må højst
udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige
grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.
Ifølge § 3 i Cirkulæret om kommunale parkeringsfonde kan der, for ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, tillægges
et beløb svarende til udgifterne ved etableringaf en parkeringsplads i et
parkeringsanlæg.
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Beløbets størrelse afgøres i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling.
Bliver den anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig
benyttelse skal bidraget nedsættes til halvdelen af det beløb, der er udregnet efter ovennævnte retningslinjer. Der opkræves derfor kun halvt
bidrag, idet Billund Kommune alene etablerer offentlige tilgængelige erstatningspladser.
Anlægsudgiften for en p-plads udgør i januar 2017 24.800 kr. Anlægsprisen reguleres hvert år pr. 1. januar på basis af omkostningsindekset for hovedlandeveje på pr. 1. september det forgående år.
Som grundlag for beregningen af anlægsudgiften er regnet med et arealudlæg på 25 m2 for en P-bås.
Bidraget pr. parkeringsbås rundes ned til nærmeste beløb der er deleligt
med 100.
Tabel 3 | Priser på parkering på terræn
P-bidrag i cen- Gennemsnitlig
terområderne
Grindsted
Billund

Anlægsudgift

Pris pr. parkerings-

Indbetaling pr

grundværdi pr. m pr.

pr. parkerings-

bås på terræn

mangldende P-

1. januar 2016

bås på terræn

2

bås (50%)

2

809,14 kr./m

24.800,- kr

45.000 kr

22.500,- kr.

2

24.800,- kr

35.100,- kr.

17.550,- kr.

412,20 kr./m

Beløb udregnet som ovenfor anført forfalder til betaling senest i forbindelse med byggetilladelsens udstedelse.
Parkeringsfondsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar og fremgår af kommunes takstblad.

5.4. Etablering af parkeringspladser for parkeringsfondsmidler
Parkeringsfondens midler må kun anvendes til etablering af offentlige
parkeringsanlæg. Pladserne kan ikke reserveres til brug for en bestemt
ejendom.
Erstatningsparkeringspladser under parkeringsfonden skal anlægges så
tæt på den bidragydende ejendom, som det er muligt.
Hvis Byrådet ønsker at lade midler fra parkeringsfonden indgå i finansieringen af et parkeringsanlæg, skal dette fremgå af anlægsbeslutningen.
Senest 5 år efter indbetalingen til parkeringsfonden skal der med medfinansiering af parkeringsfondsmidler være anlagt et antal parkeringspladser, svarende til antallet af parkeringspladser, der er indbetalt for, jf. pkt.
5.5.
Kommunen kan stå i forskud med et større antal parkeringspladser på
terræn eller i parkeringsanlæg til dækning af et forventet parkeringsbehov i området.
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5.5. Tilbagebetaling af parkeringsfondsbidrag
Hvis der senest 5 år efter indbetalingen til parkeringsfonden ikke er etableret parkeringspladser under parkeringsfonden, svarende til antallet af
parkeringspladser, der er indbetalt for, skal det pågældende bidrag til parkeringsfonden tilbagebetales ejeren af den bidragydende ejendom. Tilbagebetalingen sker uden tillæg af renter.
Hvis en ejendom efter ibrugtagningstilladelsen ændres til en mindre parkeringskrævende anvendelse, sker der ikke tilbagebetaling eller sletning
af indbetalte eller skyldige bidrag.

6. Regnskab
Parkeringsfondens regnskab indgår som en selvstændig del af kommunens regnskab og revideres sammen med dette.
Indestående beløb på parkeringsfondens regnskab henstår på mellemregning med kommunen og ubrugte beløb overføres til næste år.
Indbetalte beløb anføres særskilt i regnskabet, således at indbetalingerne
altid kan udspecificeres på de enkelte indbetalere.

7. Klage
Klager over afgørelser med hensyn til fastsættelse af krav til parkeringsarealer og spørgsmål om parkeringsfonden, behandles i henhold til byggelovens klageregler, for så vidt angår retlige spørgsmål
Klager over afgørelser vedrørende parkeringsfondsbidrag, stillet i forbindelse med en dispensation fra krav om parkeringsarealer, behandles efter
planlovens regler.
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8. Lovhjemmel
•

Byggeloven (Lov nr. 323 af 26. juni 1975 jf. lovbekendtgørelse.nr. 452 af
24. juni 1998), § 22 stk. 6,

•

Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004)
samt

•

Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde. Cirkulæret regulerer Byrådets adgang til at
fravige reglerne i Bygningsreglementet, lokalplaner og byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund, betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.

9. Ikrafttræden
Vedtægten erstatter ”Billund Kommunes Parkeringsvedtægt - Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfonden” vedtaget af Billund Byråd den 25. juni 2013.
Parkeringsregulativet er vedtaget af Byrådet den 22.11.2016, og træder i
kraft den 01.01.2017.

På Byrådets vegne

Ib Kristensen
Borgmester
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