
JOHN LADEMANN 
ADVOKAT (H)  

TOLDBODGADE 19 B ∙ 1253 KØBENHAVN K ∙ TELEFON 33 14 51 00 KL. 10-16 ∙ FAX 33 14 14 49  MAIL: john@advokatkontoret.net 
 

  

Den 12. august 2017 
REGLEMENT om PARKERINGSKONTROL 

 
Aftalen: 
Platanhusene har fra 1. oktober 2015 indgået aftale med City Parkeringsservice om 
parkeringskontrol af ejendommens parkeringspladser.  
 
Hvorfor parkeringskontrol:  
Årsagen er en tiltagende frustration over den manglende respekt for ejendommens 
private parkeringspladser og aftalen skal sikre, at der er ledige pladser til beboerne og 
deres gæster. 
 
Parkering: 
Af skiltene vil det fremgå, at parkering kun er tilladt med gyldig parkeringstilladelse 
eller gæstekort til Platanvej 22-28 og kun i de afmærkede båse. Vær opmærksom på, 
at også medlemmer der har reserverede/lejede pladser skal have parkeringstilladelse 
(aht. kontrol). Overtrædelse af restriktionerne vil medføre en kontrolafgift på pt. 
750,00 kr. pr. påbegyndt døgn.  
En parkeringstilladelse giver ikke ret til at benytte de pladser der er lejede/reservere-
de. Det er kun lejeren der må bruge pladsen.  
 
Parkeringstilladelser: 
Beboere med bil eller motorcykel som ønsker en permanent parkeringstilladelse (til de 
ikke-udlejede p-pladser) skal aflevere bestilling via mail til foreningens mailadresse 
mail@platanhusene.dk eller til postkassen ved ejendomskontoret. Formular vil blive 
sat på hjemmesiden, eller kan rekvireres på ejendomskontoret i træffetiden. Der skal 
med henvendelsen vedlægges kopi af registreringsattest, så det kan ses/sikres at be-
boeren og køretøjet hører sammen. Bestyrelsen sørger for at parkeringstilladelse læg-
ges i postkassen. Har man skiftende biler, delebiler el. lign., skal der benyttes gæste-
parkeringstilladelser. 
Der kan opnås kortvarig tilladelse til parkering af trailer og campingvogn på ikke udle-
jede pladser ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Gæsteparkering: 
Gæsteparkeringstilladelse kan af alle beboere bestilles ved at aflevere bestilling via 
mail til foreningens mailadresse mail@platanhusene.dk eller til postkassen ved ejen-
domskontoret. Der udleveres et ark med 9 tilladelser. Når disse er brugt, kan et nyt 
ark bestilles. Bestillingsskema vil blive sat på hjemmesiden, eller kan rekvireres på 
ejendomskontoret i træffetiden. Gæsteparkeringstilladelser gælder i 24 timer fra ud-
stedelsen. Ved brug af gæsteparkeringsbeviser må alene lægges én gæstebillet ad 
gangen i bilen.  
 
Overtrædelse: 
Der iagttages en observations tid på 10 minutter. Alle køretøjer der parkerer uden til-
ladelse, vil blive pålagt en kontrolafgift på pt. 750,00 kr. pr. påbegyndt døgn. 
Hvis det ved offentlig autoriseret skilt i en vogn angives, at føreren er socialmedarbejder (læge, 
folk fra hjemmeplejen, madvogne mv.) skal pågældende friholdes for afgifter. 
 
Klage: 
Klager over meddelte/pålagte kontrolafgifter skal ske via mail til foreningens mail-
adresse mail@platanhusene.dk eller til postkassen ved ejendomskontoret og herefter 
vil – uden opsættende virkning – de dertil udpegede bestyrelsesmedlemmer tage sig 
af sagen. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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