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Hvis du gerne vil forny og/eller bestille parkeringstilladelse (til din parke-
ringszone), skal du opfylde følgende:

• have folkeregisteradresse i et af Aarhus Kommunes
beboerparkeringszoner

•
•

have NemID, et kreditkort, email, telefonnummer
dit navn skal stå på bilens registreringsattest, (Du skal være
bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller
sekundær bruger af bilen, for at kunne købe  en
beboerparkeringslicens)
såfremt du lige er flyttet, skal din adresse også være flyttet hos
Skat Motorregister, før du kan købe beboerlicensen.

Når du logger ind vil selvbetjeningsløsningen automatisk finder det om-
råde, hvortil du kan få en beboerparkeringslicens. Du kan finde kort over 
parkeringszonerne på Aarhus Kommunes hjemmeside på nedenstående 
link:  www.aarhus.dk/parkering

Hvis du har behov for hjælp til at benytte vores elektroniske selvbetje-
ningssystem, skal du kontakt Aarhus Kommunes Borgerservice 
tlf. 8940 2222.

I Borgerservice bliver du mødt i øjenhøjde, og de hjælper dig med dine 
henvendelser – og kan de ikke selv hjælpe dig, sørger de for at finde dem, 
der kan hjælpe dig.

BEBOERPARKERING KOSTER 500 KR. OM ÅRET.

I beboerparkeringszone 1 gælder følgende:
Den gældende tidsbegrænsning og krav om beta-
ling på kommunale parkeringspladser i beboerpar-
keringszonen ophæves i tidsrummet 17:00-09:00 
(mandag-fredag) og hele weekenden.

Beboerparkeringslicensen gælder altså IKKE på hver-
dag (mandag-fredag) i tidsrummet 09:00-17:00.

Parkeringszone 1

Teknik og Miljø 
Parkering 

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf. 8940 4410

Telefon åbningstider:
Mandag-tirsdag-onsdag og fredag 10.00-12.00

Torsdag 12.00-14.00

Du vil straks kunne købe og eller ændre bebo-
erparkering på nedenstående link:
Start bestilling af beboerparkering på: 
www.aarhus.dk/parkering

Områder på kortet er vejledende

Parkeringszone 2-7
I beboerparkeringszone 2-7 
gælder følgende: Licenserne 
giver tilladelse til 
ubegrænset parkering på 
offentlige parkeringspladser 
med mere end 2-timers 
parkeringsrestriktion i dit 
parkeringsområde.  

BEBOERPARKERING
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