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AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET 

 

Sagsnummer: 723 
 

Klageren: XX 
 

Indklagede: UNIVERSPARKERING ApS 
Vestergade 3B, 1. 
8000 Aarhus 
 

Klagen vedrører:  Kontrolafgift på kr. 795,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om 
anvendelse af p-billet. 
Køretøjet i sagen var på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse forsynet med 
p-billet, der lå med bagsiden op. 
 

Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. 
Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt. 
 

Nævnets 
sammensætning: 

Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen 
Steen Jørgensen 
Jens Peter Fabricius 
Vibeke Myrtue Jensen 
Lennart Fogh  

 
 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 9. august 2018, kl. 17:35-17:40 for parkering med køretøjet 
med reg.nr. XX på et område benævnt: ”Filmbyen 1”.  
 
Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”P-tilladelse mangler/ulæselig”. 
 
Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår:  
 
”P REGLER 
Mandag-søndag kl. 00.00-24.00 
Parkering kun med P-billet, 
P-tilladelse eller gæstetilladelse 
Placeret i forruden let 
Læselig udefra”. 
 
Af indklagedes optagne fotos af køretøjet, i forbindelse med kontrolgebyrets udstedelse, ses en p-billet 
med bagsiden opad. 
 
 
 



 

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

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET: 
 
Klageren har særligt anført følgende:  
 
”… 
Da jeg kom tilbage efter endt parkering, fandt jeg en gul seddel i forruden, hvor af det fremgik/blev påstået, 
at min parkeringsbillet ikke kunne læses, mens min påstand går på, at alle regler er overholdt (se 
vedhæftede bilag). 
 
Jeg kan kun gentage mine tidligere bilag, at jeg har parkeret fuldt lovligt. 
At parkeringssedlen i vinduet er blank, kan der gives flere forklaringer på, blot ikke denne, at jeg med 
overlæg først skulle betale for parkeringen for derefter at lægge beviset i vinduet med bagsiden op. 
…” 
 
Indklagede har særligt anført følgende:   
 
”… 
1. Parkeringsreglementet for den pågældende parkeringsplads foreskriver, at parkering kun kan ske med 
brug af P-billet eller P-tilladelse placeret i forruden let læselig udefra (bilag A). 
 
2. Ved P-vagtens inspektion af køretøjet kunne det konstateres, at der ikke forefandtes en gyldig let 
aflæselig P-billet i køretøjets forrude eller på anden måde tilknyttet køretøjet. (bilag B). 
 
3. Parkeringen var således foretaget i strid med parkeringsreglementet, og en kontrolafgift blev pålagt med 
rette. 
…” 
 
”… 
1. Indklagede fastholder i det hele det i svarskriftet anførte. 
 
2. Det fastholdes således, at der på tidspunktet for afgiftspålæggelsen ikke forefandtes en gyldig og let 
aflæselig P-tilladelse i køretøjets forrude. 
 
3. Det bestrides ikke, at det kan skyldes simple fejl eller uagtsomhed i øvrigt, at parkeringsreglementet ikke 
blev overholdt. 
 
4. Det afgørende er dog, at det er klagers egen risiko at sikre, at parkeringsreglementet overholdes, og da 
parkeringen – uanset klagers hensigt – var i strid med reglementet, blev kontrolafgiften pålagt med rette. 
…” 
 
 
SAGENS DOKUMENTER: 
 
Parternes indlæg og bilag. 
 
 
PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT: 
 
Af skiltningen på det benyttede parkeringsområde fremgik, at parkering på området skulle ske med p-billet, 
p-tilladelse eller gæstekort placeret i forruden let læselig udefra. 
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Køretøjet blev observeret af p-vagten med en p-billet, der lå med bagsiden op. 
 
Da p-billetten ikke var placeret synligt og letlæseligt for kontrol, og da bilisten er nærmest til at bære 
ansvaret herfor, er kontrolafgiften udstedt med rette. 
 
UNIVERSPARKERING ApS er således berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af 
kontrolafgiften. 
 
 
PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE: 
 
UNIVERSPARKERING ApS er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 795,-.  
 
Klageren skal betale beløbet til UNIVERSPARKERING ApS, 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 


