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Skal du stille bilen i Køge?
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Køge Kommune - betalingszone
Betalingsparkering
Timepris 8 kr.
Parkeringslicens:
200 kr. pr. måned. 2.000 kr. pr. år.
Køge Kommune
Køge Kyst
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Bufferzone med 2 timers gratis
parkering eller dagsbillet 30 kr.
Dagslicens kan også købes med
betalings-apps.
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Gratis parkering
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Parkering med tidsbegrænsning
(1 time gratis)
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I hele det centrale Køge er der tidsbegrænset parkering eller timebetaling. Hvis du skal parkere tit,
fordi du har ærinder, arbejder eller bor her, kan
det betale sig at købe en parkeringslicens.

30 kr./dag
I Køge Kommunes bufferzone har du desuden
mulighed for at købe en døgnbillet for 30 kr.
200 kr./måned
Både hos Køge Kommune og Køge Kyst er prisen for en parkeringslicens 200 kr. pr. måned eller
2.000 kr. for et år.
Du skal være opmærksom på, at den samme
parkeringslicens ikke kan bruges hos både Køge
Kommune og Køge Kyst.
Betal med apps
Når du parkerer på Køge Kommunes eller Køge
Kysts p-pladser med betalingsparkering kan du
betale med parkerings-apps. Hvilke apps du kan
bruge, fremgår af skilte på stedet.

Ved parkering på Køge Kommunes parkeringspladser kan du også benytte parkeringsautomater
til betaling med kort eller MobilePay.
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Det er også muligt at parkere på private parkeringspladser andre steder i byen. Disse steder har
deres egne vilkår og takster.

8 kr./time
Det koster 8 kr. i timen at parkere på Køge Kysts
eller Køge Kommunes parkeringspladser.

Det koster som regel et mindre gebyr til app-udbyderen, til gengæld kan du stoppe din parkering
via appen, når du vil.
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Køge Kommune varetager fortsat parkering i den
gamle bymidte og på gader og veje.
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1. maj overtog Byudviklingsselskabet Køge Kyst
parkeringen på de arealer som Køge Kyst skal
byudvikle i de kommende år. Indtil det sker, kan
de midlertidigt benyttes til parkering. Konkret er
det p-pladserne ved Bag Haverne, på Collstropgrunden ved Østre Banevej og på p-pladserne på
Søndre Havn.

Tidsrum
Hverdage 8-18
Lørdage 8-15
Det er gratis at parkere på søn- og helligdage.
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Mulighederne for at parkere i
Køge er mange – hvad enten du
er gæst, bor eller arbejder i Køge.
Du skal holde øje med skiltene
for at undgå bøder.

Hold øje med skiltene
Først og fremmest er det vigtigt at holde øje med
skiltene for at undgå kontrolafgifter.
Øvrige forhold
Handicappede med et gyldigt handicapskilt i forruden og synligt for kontrol kan parkere gratis.
Nogle borgere, som bor i den gamle bymidte, har
mulighed for at købe beboerlicens hos Køge Kommune.
Yderligere info
• Parkering på gader og veje og på
Køge Kommunes p-pladser:
www.koege.dk/parkering
• Parkering på Køge Kysts p-pladser:
www.koegekyst.dk/parkering

