AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET

Sagsnummer:

104A

Klager:

XX

Indklagede:

ONEPARK A/S
Havnegade 18
7100 Vejle
CVR: 34622604

Klagen vedrører:

Klager ønsker sekretariatets afgørelse om afvisning af klagen indbragt for nævnet.
Klagen er afvist af sekretariatet da klagen vedrører et kontrolgebyr pålagt den 9.
juni 2018.

Nævnets
sammensætning:

Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen
Lennart Fogh
Vibeke Myrtue Jensen
Winnie Beck Røddik Friis
Jens Peter Fabricius

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:
Klageren fremsendte den 29. august 2018 kopi af besvarelse fra ONEPARK A/S, hvoraf fremgår oplysninger
om kontrolgebyret, herunder udstedelsesdatoen, der er den 9. juni 2018.
Parkeringsklagenævnets sekretariat har den 7. november 2018 meddelt klageren, at klagen afvises, da
klagen vedrører et kontrolgebyr udstedt forud for den 1. juli 2018. Der er ved afvisningen vejledt om
adgangen til at indbringe afvisningen for nævnet.
Klageren meddelte den 14. januar 2018, at han ønskede sekretariatets afvisning indbragt for nævnet.
Klageren anførte endvidere, at kontrolafgiften var urimelig.

SAGENS DOKUMENTER:
Parternes skriftlige indlæg og bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT:

Parkeringsklagenævnet | Fabrikvej 11 B | 8260 Viby J | CVR: 39396165

I medfør af Parkeringsklagenævnets vedtægter § 6, stk. 1, 2. pkt. skal en afgørelse om afvisning fra
sekretariatet kunne indbringes for Parkeringsklagenævnet på klagerens anmodning.
Parkeringsklagenævnet behandler klager over kontrolafgifter pålagt den 1. juli 2018 eller senere jf.
Parkeringsklagenævnets vedtæger § 2, stk. 1.
Parkeringsklagenævnet har således ikke kompetence til at behandle klager over kontrolafgifter udstedt
forud for den 1. juli 2018, hvorfor klagen afvises.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:
Klagen afvises.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt.
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på
www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel
forsikringsretshjælp.

På Parkeringsklagenævnets vegne

Mette Søgaard Vammen
Nævnsformand
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