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Ole Berg

Fra: Danny Verup Sørensen <dvs@apcoa.dk>
Sendt: 20. september 2021 19:13
Til: oleberg0@gmail.com
Cc: info@acr.dk
Emne: VS: Klager over parkeringsbøder til Autocampere - forskellige begrundelser mm
Vedhæftede filer: EuroPark,  Vejle - åbent brev.pdf

Hej Ole 
 
Tak for din henvendelse, jeg vil herunder forsøge at besvare dine spørgsmål i vedhæftet brev. 
 
APCOA / Europark ejer ikke selv nogen parkeringspladser, vi administrer parkeringspladser for forskellige grundejer. 
Det betyder at for at lave ”sær” regler omkring autocampere, vil det kræve hver enkelt pladsejers samtykke. 
 
Jeg er ked af at hører i oplever at få forskellige svar både fra vagter og på mail, men da vi administrer ca. 2000 
forskellige parkeringspladser for forskellige grundejere, er spørgsmålet ikke helt sort/hvidt, da det afhænger af 
hvilken parkeringsplads det er og hvilke regler pladsejer på den plads der spørgers til ønsker vi administrere. 
 
På alle vores pladser skal autocampere, såvel som alle andre køretøjer, overholde de skiltede regler. 
Så står der man skal betale, skal i betale. 
Står der i skal sætte p-skive skal i sætte p-skive. 
Står der i skal have en p-tilladelse, så skal i have en p-tilladelse. 
 
Ang. størrelsen på autocampere, kan jeg godt se det kan være en udfordring, men hos APCOA/Europark vil i først 
blive skrevet uden for bås i det øjeblik at et eller flere dæk er på modsatte side af stregen.  
(Sådan at der er luft mellem dæk og streg på modsatte side). Det betyder altså at i gerne må rører stregerne uden at 
få et kontrolgebyr. Det er altså dækkende der afgøre om den er uden for bås eller ej, og altså ikke bagenden eller 
fronten. (Medmindre der direkte står på skiltene at køretøjet maks må være x meter lang) 
 
Så selv om det sikkert ville være hyggeligt med et møde, så ser jeg desværre ikke vi kan hjælpe eller ændre på noget, 
da vi ikke har ressourcer til at kaste os ud i at kontakte alle vores pladsejere ang. autocampere. 
Selv om vi så prioriterede dette så er min vurdering af i ikke ville kunne bruge det til ret meget, da jeg vurdering at 
langt fra alle pladsejer vil være interesseret, og selv hvis i fik en supermarkedskæde med på ideen, er det langt fra 
altid at de er ejer af bygninger og parkeringspladserne, hvor deres butikken ligger, så der kan være en grundejer som 
ser anderledes på tingene.  
Ydermere kan jeg oplyse at der findes 20 andre privat p-selskaber, som ville skulle gøre det samme, for at i kan 
melde noget generelt ud om dette. 
 
Så mit bedste råd er, læs skiltene og følg dem, og sikre at alle dæk er inden for stregerne. 
 
Med venlig hilsen / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen 
Danny Sørensen   ǀ Head of Operations   ǀ dvs@apcoa.dk 
  
APCOA PARKING Danmark A/S  
Dybendalsvænget 3  
2630  Taastrup  
CVR 19055108 
  
Telefon: +45 70231331 
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 APCOA PARKING  administrerer parkeringsarealer overalt i Europa og tilbyder skræddersyede 
løsninger og produkter til hver enkelt kunde og samarbejdspartner. 
  
Please consider the environment before printing this email  
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Til Euro Park. 
 
Vedhæftet følger et brev fra AutoCamperRådet, som gerne vil have en dialog omkring udfordringer med mange 
bøder til Autocampere. Vi håber med et møde, at kunne finde nogle løsninger, som gør at flere kan finde ud af at 
parkere korrekt. 
Vi ser frem til at høre fra Jer. På forhånd tak. 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsesmedlem og ACR-Web 
Ole Berg 
Tlf. 25270400 
Mail: ob@acr.dk  
 

 
 


