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Betalingsparkering Faktaark

Anlægsafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Fra den 2. januar 2018 ser reglerne for parkering i Køge sådan ud:

www.koege.dk

Gratis P-pladser

Tlf. 56 67 67 67

-

1 times gratis parkering uden mulighed for forlængelse på udvalgte
parkeringspladser (Torvet, Brogade, Kirkestræde, Nyportstræde,
Allegade, HC. Andersensgade, Nørregade, Bjerggade og Vestergade
samt pladser ved NETTO på Blegdammen).

-

Der er uden for betalings- og bufferzonen nyetableret gratis P-pladser
på Værftsvej, samt gratis parkering på Kongsberg Alle.

Kontakt:
Parkeringskontoret
Tlf. +45 56 67 25 50
Mail parkering@koege.dk

Parkeringspladser med betaling
-

Der skal betales 8 kroner pr. time indenfor betalingszonen (se kort).
Gælder hverdage 8-18 og lørdag 8-15. Søn- og helligdage er
betalingsfri.

-

Der er ingen tidsbegrænsning på de parkeringspladser, hvor der
kræves betaling.

-

Handicappladser er gratis.

-

I parkeringsautomaterne kan der betales med kort og mobilepay.
Automaterne forsynes ikke med møntindkast. Derudover kan man
betale med applikationerne Easypark og Mobilparkering

-

Betales med kreditkort eller en af applikationerne, betales kun for
nøjagtig den tid, der parkeres.

-

Der udstedes ikke parkeringsbillet til forruden i automaterne.
Al registrering og kontrol foregår via nummerpladen.

-

P-skrabekort på hhv. 1 time og 3 timer kan dog købes i Køge
Kommunes Borgerservice og på Turistkontoret. P-skrabekort benyttes
i stedet for elektronisk registrering og lægges synligt i forruden.
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-

I den grønne bufferzone (se kort) kan der parkeres gratis i op til 2
timer i tidsrummet 8-18 på hverdage og 8-15 om lørdagen. Udenfor
disse tidsrum er der ingen restriktioner.

-

Gæster til beboerne i disse områder - samt alle andre - kan købe en
dagslicens til 30 kroner, der giver ret til parkering hele dagen

Mulighed for Dagslicens og Månedslicens
-

Dagslicenser (30 kroner) kan benyttes i bufferzonen fra klokken 8-18
på hverdage og klokken 8-15 på lørdage. Dagslicens kan købes i
betalingsautomaterne eller på Easypark/MobilParkering.

-

Det bliver muligt for alle at købe parkeringslicenser, der giver adgang
til fri parkering på de lilla områder (se kort). En sådan licens koster
200 kroner pr. måned, og kan købes på koege.dk/parkering.
Ønsker man at købe for et år ad gangen kan man købe en årslicens til
2000 kroner.

-

Håndværkere, der skal udføre arbejde indenfor betalingszonen kan som hidtil - få særlig tilladelse ved henvendelse til P-kontoret. Der
skal dog fremover betales en dagslicens (30 kroner), månedslicens
(200 kroner) eller årslicens (2000 kroner).

Mulighed for beboerlicenser
-

Beboere med folkeregisteradresse i betalingszonen kan købe max to
beboerlicenser pr. husstand, der giver adgang til de særligt
afmærkede parkeringspladser i betalingszonen. Se kort.
Beboerlicensen koster 350 kroner om året, og kan købes på
koege.dk/parkering.

-

Beboere med folkeregisteradresse i den grønne bufferzone får
mulighed for at købe max to beboerlicenser til 350 kroner om året,
der kan benyttes i bufferzonerne. Licensen kan købes på
koege.dk/parkering.

-

Beboere i Torvebyen, Ågrunden, Sdr. Havn, Antoniestræde,
Bygårdsstræde, Lovslippen, Kavalerslippen eller Rådhusstræde kan
ikke købe beboerlicens, da der er parkeringsmulighed på egen grund.

-

Beboerlicenser til betalingszonen kan ikke benyttes i bufferzonen og
omvendt.

Yderligere oplysninger:
Se mere om parkeringsreglerne her: www.koege.dk/parkering

Køge Kommunes parkeringskontor kan hjælpe med spørgsmål på telefon
56677 2550 eller via mail til parkering@koege.dk.
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