AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET

Sagsnummer:

499

Klageren:

XX

Indklagede:

ONEPARK A/S
Havnegade 18
7100 Vejle

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. 11:03,
forsynet med p-skive indstillet til kl. 10:00.

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 17. december 2018, kl. 11:03, for parkering med et køretøj
med reg.nr. XX på området benævnt: ”Jernbane Allé 39 og 39A, Vanløse”.
Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”Kontrolgebyr punkt: (11) Urigtig indstillet P-Skive / Parkeringstid
overskredet jf. P-skive
Kontrolgebyr detaljer: p Skive indstillet til kl. 10:00”.
Der er fremlagt foto af eksempler på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår:
”PARKERING
Alle dage 00.00-24.00
Parkering tilladt i 1 time med korrekt
indstillet P-skive.
Parkering derudover kun tilladt med
gyldig P-tilladelse til arealet – synligt
placeret i forruden.
Parkering kun tilladt i opmærkede båse”.
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Det fremgår af fotos af køretøjet, optaget af p-vagten, at køretøjet er forsynet med en manuel p-skive
indstillet nærmest til kl. 10:00/22:00.

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET:
Klageren har særligt anført følgende:
”…
Jeg ankom til p-pladsen kl. ca. 10:10 og var ikke helt præcis med indstillingen af P-skiven, idet jeg
havde sat tidspunktet til ca. 10:05
Kl. 11:03 har p-vagten udskrevet en afgiftsbon
og placeret den under forrude-viskeren.
JF. parkeringsskive-bekendtgørelsen fremgår det, at p-skiven skal stilles som udløbet af det kvarter, inden
parkeringen begyndte – altså kl. 10:15, men det kan vel aldrig komme mig til skade, at jeg har stillet pskiven til 10:05 – det må jo så gælde som 10:15 og dermed kunne jeg faktisk parkere lovligt helt indtil kl.
11:15.
…”
Indklagede har særligt anført følgende:
”…
Når de parkeres på en parkeringsplads med påbudt parkeringsskive, er det er krav, at den er korrekt
indstillet.
Påbuddet om indstilling af parkeringsskiven og tilladt parkering fremgår af skiltningen på pladsen.
Det fremgår ligeledes at overtrædelse af bestemmelserne kan medføre udstedelse af et kontrolgebyr på kr.
795,00.
Parkeringstiden har været overskredet under servicemedarbejderens kontrol.
…”

SAGENS DOKUMENTER:
Sagens bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT:
Det fremgår af skiltningen på det benyttede parkeringsområde, at parkering på området alene er tilladt i 1
time med korrekt indstillet p-skive.
Køretøjet blev kl. 11:03 observeret af p-vagten med en manuel p-skive indstillet nærmest til kl. 10:00.
Klagers p-skive er en almindelige manuel p-skive – en urskive med bevægelig viser – med markering ved
hver 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. 10:00, hvorfor
kontrolafgiften er udstedt med rette.
Herefter er ONEPARK A/S berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:
ONEPARK A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 795,-.
Klageren skal betale beløbet til ONEPARK 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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