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Konkret undersøgelse af skiltning med parkeringsregler
Ved brev af 16. maj 2007 iværksatte jeg på baggrund af læserbrev i
Ekstra Bladet den 10. maj 2007 en konkret egen drift undersøgelse af,
hvorvidt Parkering Københavns skiltning er korrekt (aktuel) i områder
med nye restriktioner.
Jeg bad i brevet af 16. maj 2007 Parkering København oplyse, om
skiltningen er bragt i orden, så den er fyldestgørende og korrekt (aktuel) i det pågældende eller andre områder, hvor nye restriktioner er sat i
kraft.
Såfremt dette ikke var tilfældet, bad jeg Parkering København oplyse,
hvornår skiltningen forventedes at stemme overens med parkeringsreglerne.
Parkering København svarede ved brev af 30. maj 2007 blandt andet
følgende:
”Som svar på din henvendelse af 16. maj 2007 kan det oplyses,
at de ændringer, der er foretaget i betalingsordningen i relation
til Kampmannsgade, alene er en udvidelse af det tidsrum, hvor
der skal betales. Betaling skal med ikrafttrædelse fra 1. januar
2006 finde sted i tidsrummet fra kl. 800-2200 mandag til fredag
i Kampmannsgade, hvor der tidligere skulle betales i tidsrummet
fra 800-1800. Der er samtidig foretaget en udvidelse af betalingstidsrummet på lørdage fra kl. 800-1700, hvor der tidligere
skille betales indtil kl. 1400. Der har således i det aktuelle område ikke været behov for at ændre på skiltningen. Kampmannsgade er beliggende i et område, hvor der anvendes en zoneskiltning af betalingszonen. Betalingszonen har i det område været
gældende i mere end 10 år. Betalingszonen og den anvendte
skiltning et etableret af Vejmyndigheden med samtykke fra Københavns Politi.
Det fremgår af billetautomaterne, hvornår der skal betales – dage og tidsrum. Forud for implementeringen af det udvidede betalingstidsrum, har der været annonceret meget bredt såvel i
landsdækkende aviser, som lokalaviser. Lokalaviser både i Københavns Kommune og i en række omegnskommuner, hvor der
typisk bor en relativ stor andel af dem, der er pendlere ind til
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København. Der er udgivet forskelligt trykt informationsmateriale, hvor af noget er husstandsomdelt.
I de områder, hvor der er sket en geografisk udvidelse af betalingszonen, er der foretaget ændringerne i skiltningen. Disse
ændringer er foretaget i takt med udrulningen og opsætningen af
billetautomater. Der har forud for disse udrulninger været foretaget målrettet information om disse udvidelser og ændringer.
Der har ligeledes været afholdt egentlige events på selve starttidspunktet for ikrafttræden af betalingsparkering i de områder,
hvor der ikke tidligere har været betalingsparkering. Der har også forud for starttidspunktet været udsendt egentlige pressemeddelelser, der sammen med øvrig relevant information er fremgået af diverse kommunale hjemmesider herunder Parkering Københavns hjemmeside.
(…)
Forud for iværksættelsen af parkeringskontrol i de nye betalingszoner, har en vagtleder fra Parkering København i samarbejde med Vejmyndigheden, (tidligere Vej&Park nu Center for
Trafik, Teknik og Miljøforvaltningen) sikret sig, at skiltningen
er etableret i overensstemmelse med lovgrundlaget. Der foretages således ikke parkeringskontrol i områder, hvor skiltningen
ikke forud er kontrolleret.”

Jeg må herefter lægge til grund, at skiltningen er korrekt, og at der ikke i området er opkrævet parkeringsafgifter på grundlag af en mangelfuld skiltning, medmindre der er tale om en konkret fejl (som kan korrigeres ved en efterfølgende klagesag).
Endelig må jeg konstatere, at det ikke er Parkering Københavns opfattelse, at ændrede parkeringsregler alene skal oplyses på parkeringsautomaterne, sådan som læserbrevet i Ekstrabladet kunne give indtryk
af.
Jeg bemærker, at jeg ved en eventuel senere klage over, at skiltningen
ikke er korrekt, og at der opkræves parkeringsafgifter på grundlag af
en manglefuld skiltning, kan forholde mig til den faktiske skiltning.
Med venlig hilsen
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