AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET

Sagsnummer:

747

Klageren:

XX

Indklagede:

Dansk Parkering ApS
Gammel Havn 1
9000 Aalborg

Klagen vedrører:

Kontrolafgift på kr. 795,- pålagt for overtrædelse af det skiltede vilkår om
anvendelse af p-billet.
Køretøjet i sagen var på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse ikke forsynet
med synlig p-billet.

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 8. februar 2019, kl. 18:15-18:22 for parkering med køretøjet
med reg.nr. XX på et område benævnt: ”Adelgade 18-20, 9000 Aalborg”.
Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”Ingen synlig P-billet i forrude”.
Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår:
”Info-tavle
Billetten skal være synlig og letlæselig i forruden
Parkering kun tilladt med
gyldig P-billet / P-tilladelse
til denne plads.”
Der er også fremlagt kopi af en anden p-billet fra området, hvoraf fremgår:
”Lægges bag forruden – let læselig udefra”
Af indklagedes optagne fotos af køretøjet, i forbindelse med kontrolgebyrets udstedelse, ses køretøjets
forrude uden p-billet.
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PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET:
Klageren har særligt anført følgende:
”…
Jeg indløste billet, nr. 3095, den 8/2 fra kl. 17:48 til kl. 19:03 for kr. 25,- og lagde billetten i vinduet. Kl.
18:30 indløste vi igen billet, nr. 3084, til kl. 20:30 for kr. 40,-. Da vi lagde den nye billet i vinduet lå den
gamle på gulvet og vi havde fået en P. bøde. Der ud over var der forsvundet en mobiltelefon og en
kuglepen med navne inskription. Vi hentede bilen kl. 19:35. Altså havde vi betalt kr. 65,- for 1 time og 47
min. Ok. Vi har betalt for at parker, rigeligt med overlap, og vi aner ikke hvem der har været i bilen. Vi har
gjort som vi skulle og kan ikke være hjemfalden til en bøde.
REPLIK: Vi var på spiserestaurant med familien. Det trak ud med serveringen og vi måtte købe mere P. tid.
Jeg havde ikke tænkt at det kunne forstås således at P. vagten havde været i bilen. Det var ikke tilsigtet.
Jeg har aldrig været i tvivl om at billetten skal ligge i forruden. Det har man gjort lige så længe der har
eksisteret P. billetautomater i Aalborg. Om billetten er faldet- eller lagt på gulvet, kan jeg af gode grunde
ikke vide, lige så lidt som jeg kan vide hvem der har taget telefonen.
…”
Indklagede har særligt anført følgende:
”…
Dansk Parkering fastholder hermed den pålagte p-afgift.
På parkeringspladsen Adelgade i Aalborg er der tydeligt og klart informeret med konsekvensen af at
overtræde de begrænsninger og betingelser der er for parkeringen.
Dansk Parkering vil her anføre, at det fremgår af skiltningen på Adelgade 18-20, at parkering kun er tilladt
med gyldig P-billet / p-tilladelse.
Det fremgår tilmed også af p-billetten at den skal LÆGGES BAG FORRUDEN-LET LÆSELIG UDEFRA.
Dansk Parkerings kommentar til parkantens klage.
Den første indgivet klage gik på at p-billetten var faldet ned i bunden af bilen. Efterfølgende klage var pbilletten fjernet fra forruden og lagt ned på gulvet, og hvem der eventuelt bar skylden for dette, var ifølge
klageren ganske uvist.
Tredje klage var udvidet med en yderligere indkøbt p-billet, selv om der allerede på daværende tidspunkt
for det nye køb, var pålagt en p-afgift. Klagen var tilmed påført et tyveri for besiddelse af genstande som
skulle befinde sig i bilen.
Dansk Parkering har lidt svært ved denne tilføjelse til klagen. Vi er i tvivl om parkanten hermed prøver at
antyde, at Dansk Parkerings p-vagter er ansvarlig for det påståede tyveri ???
I så fald kan vi kun opfordrer til at sagen anmeldes til rette instans.
Vi har sendt dokumentation for den pålagte p-afgift til parkanten, samt dags dato også til
Parkeringsklagenævnet.
Udover denne dokumentation har vi medsendt et billede af en p-billet fra billetautomaten fra ppladsen
Adelgade, som tydelig dokumenterer at kravet om en synlig placering af p-billetten også er påført denne.
…”

SAGENS DOKUMENTER:
Parternes indlæg og bilag.
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PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT:
Af skiltningen på det benyttede parkeringsområde fremgik, at parkering på området skulle ske med pbilletten synligt og letlæseligt placeret i forruden.
Køretøjet blev observeret af indklagedes p-vagt uden synlig p-billet i forruden.
Da p-billetten således ikke var placeret synligt og letlæseligt for kontrol, og da bilisten er den, der er
nærmest til at bære ansvaret herfor, er kontrolafgiften udstedt med rette.
Herefter er Dansk Parkering ApS berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:
Dansk Parkering ApS er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 795,-.
Klageren skal betale beløbet til Dansk Parkering 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
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