AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET

Sagsnummer:

379

Klageren:

XX

Indklagede:

CITY PARKERINGSSERVICE A/S
Postboks 76
2610 Rødovre

Klagen vedrører:

Kontrolafgift på kr. 795,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om
anvendelse af p-skive.
Køretøjet i sagen var på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse, kl. 18:3218:37, forsynet med p-skive indstillet til kl. 17:30.

Parternes krav:

Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret.
Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt.

Nævnets
sammensætning:

Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen
Dennis Lange
Vibeke Myrtue
Steen Jørgensen
Thomas Jørgensen

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:
Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 29. oktober 2018, kl. 18:37, for parkering med et køretøj
med reg.nr. XX på området benævnt: ”Nordhøj 4, 4600”.
Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”Overskridelse af tidsbegrænsning”.
Der er fremlagt foto af eksempler på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår:
”PARKERINGSREGLER
Parkering tilladt i maks. 1 time
Ved brug af p-skive.
Parkering kun tilladt i afmærkede båse
Ved overtrædelse pålægges en kontrolafgift på kr. 750,00 pr. påbegyndt døgn.”.
Det fremgår af fotos af køretøjet, optaget af p-vagten, at køretøjet er forsynet med en manuel p-skive
indstillet nærmest kl. 05:30/17:30.
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PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET:
Klageren har særligt anført følgende:
”…
We have parked our car sometimes between 17:35 and 17:40, and this was set at the parking disc. The
closer observation of your photo may prove it, since the pointer definitely shows more than 17:30 time. In
this respect I am not claiming that the inspectors observation time start (18:32:32) and end (18:37:59),
which is printed in the parking fine, is not appropriate. We have leaved the parking place at 18:39.
In reply to the answer from City Parkeringsservice I would like to state that the time on the parking disc was
17:35. Examining the provided by the City Parkeringsservice photo
035219615150229_29_10_2018_18_33_37_26.jpeg it is evident that the time is more than 17:30. I agree
that it is not clear the exact time, but it is for sure not exactly 17:30 as City Parkeringsservice states. Since
the fine is based on this assumption, then I state that the fine issue is not correct.
…”
Indklagede har særligt anført følgende:
”…
Afgiften er udstedt korrekt.
P-skive er påbudt max 1 time. Klagers p-skiver er indstillet til kl. 17:30 og observationstiden er kl. 18:3218:37.
Afgiften er fuldt betalt den 22/11/2018.
…”

SAGENS DOKUMENTER:
Sagens bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT:
Det fremgår af skiltningen på det benyttede parkeringsområde, at parkering på området alene var tilladt i 1
time med korrekt indstillet p-skive.
Køretøjet blev kl. 18:37 observeret af p-vagten med en manuel p-skive indstillet nærmest til kl. 17:30.
Klagers manuelle p-skive er udformet som almindelige manuelle p-skiver – en urskive med bevægelig viser
eller urskive – dog med markering ved hver halve time i stedet for hvert kvarter.
P-skiven giver ikke ved sin udformning anledning til aflæsning af indstillinger mellem markeringerne på
urskiven og er desuden ikke mulig at aflæse nøjagtigt mellem markeringerne på p-skiven.
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P-skiven i nærværende sag er således mest naturlig at aflæse som indstillet til kl. 17:30, hvorfor
kontrolafgiften er udstedt med rette.
Herefter er CITY PARKERINGSSERVICE A/S berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af
kontrolafgiften.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:
CITY PARKERINGSSERVICE A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr.
795,-.
Klageren skal betale beløbet til CITY PARKERINGSSERVICE A/S, som sender betalingsoplysninger til klageren.
Klagegebyret tilbagebetales ikke til klager.
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
retshjælpsforsikring.

På Parkeringsklagenævnets vegne

Mette Søgaard Vammen
Nævnsformand
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