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Kære erhvervsdrivende på Frederiksbjerg 

 

Beboerparkering erhverv  
Den 15. august 2020 udvides den eksisterende beboerparkeringsordning til 

at gælde på hele Frederiksbjerg.  

Det betyder, at beboerparkeringslicens erhverv også bliver udvidet. Få over-

blik over dit beboerparkeringsområde på det vedlagte kort. 

Det betyder, at du med en beboerparkeringslicens erhverv fremover kan 

parkere ubegrænset på kommunale betalingsparkeringspladser i dit licens-

område mandag – lørdag mellem kl. 8.00 – 23.00 og søndage mellem kl. 

8.00 – 18.00.  

 

Hvor parkeringspladsen er tidsbegrænset, skal du anvende din p-skive og 

her gælder din beboerparkeringslicens erhverv ikke. 

 

Licensen er ikke en garanti for en ledig parkeringsplads. Men vi forventer, at 

beboerparkeringsordningen vil gøre det lettere at finde ledige parkerings-

pladser i fremtiden. 

Har du allerede en beboerlicens erhverv, skal du ikke foretage dig yderli-

gere. Din licens gælder automatisk til hele området med de nye udvidende 

tidsbegrænsninger.  

 

Hvem kan købe en beboerparkeringslicens erhverv? 
Virksomheden skal have adresse på Frederiksbjerg og køretøjet skal være 

indregistreret i virksomhedens navn. Det betyder, at ordningen kun gælder 

for køretøjer, hvor virksomheden enten står som ejer eller bruger på køre-

tøjets registreringsattest.  

 

Beboerlicens erhverv skal bestilles via Aarhus Kommunes selvbetjening. Vær 

opmærksom på, at licensen er tilknyttet din virksomhed, og at det derfor er 

din virksomheds NemId du skal benytte.  

 

Det er muligt at købe op til 5 erhvervsparkeringskort til virksomhedens køre-

tøjer. Beboerlicens erhverv koster 500 kr. pr. bil årligt. 

 

Hvornår kan jeg købe en beboerparkeringslicens erhverv?  

Parkering 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Frederiksbjerg fysioterapi I/S 
Lundingsgade 33B, st 
8000 Aarhus C 
 

TEKNIK OG MILJØ 
Mobilitet, Anlæg og Drift 
Aarhus Kommune 
 

 

Parkering 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 

Telefon: 89 40 44 00 
Telefontid:  
Mandag-onsdag kl. 10-12 
Torsdag kl. 12-14 
Fredag kl. 10-12 
 
E-mail: 
parkering@aarhus.dk  
www.aarhus.dk 
 
Sag: 20/056895 
Frederiksbjerg/Beboerparkering 
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Du kan købe en beboerparkeringslicens erhverv til Frederiksbjerg fra den 1. 

august 2020. Licensen er gældende i 1 år fra købstidspunktet.  

Læs mere og køb din beboerlicens erhverv på aarhus.dk/beboerlicenser-

hverv   

 

Parkering på Frederiksbjerg uden licens  
Den 15. august 2020 indfører Aarhus Kommune også betalingsparkering for 

alle biler uden gyldig beboerparkeringslicens på Frederiksbjerg.  

 
Parkerer du eller dine gæster uden licens, skal du/de betale for tiden der par-

keres med en parkeringsapp eller via en parkeringsautomat. Vær opmærk-

som på, at der er forskellige takster for betalingsparkering. Du kan se de for-

skellige takster på det vedlagte kort og læse mere om betalingsmetoder og 

priser på betalingsapps på aarhus.dk/parkering  

 

Vær opmærksom på nye zonetavler 
De nye områder for betalingsparkering afgrænses af zonetavler. De supple-

res af informationstavler i gaderne, så du kan orientere dig om, hvilken 

zone du befinder dig i, og hvor du kan finde den nærmeste betalingsauto-

mat. 

 

Beboernes Frederiksbjerg 
Parkeringsændringerne er en del af en samlet helhedsplan for Frederiks-

bjerg. I samarbejde med Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd samt enga-

gerede beboere er der blevet lavet en overordnet plan, der skal skaffe flere 

parkeringspladser, flere træer, trafikal fredeliggørelse og bedre affalds-

håndtering.  

 

Læs mere aarhus.dk/Frederiksbjerg   
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

Mobilitet, Anlæg og Drift 

Aarhus Kommune 

 


