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ORDENSREGLEMENT FOR  
”PARKERINGSLAUGET STIGSBORG BRYGGE 143a, 9400 NØRRESUNDBY” 

 

1. Parkeringsanlægget 

Dette ordensreglement gælder for den af Parkeringslauget Stigsborg brygge 143a, 9400 Nørresundby, CVR-
nr. 29685924 (i det følgende benævnt ”Parkeringslauget”) ejede og drevne parkeringsanlæg, matr.nr. 295a 
Nørresundby Markjorder, ejerlejlighed nr. 92, beliggende Stigsborg Brygge 143B, 9400 Nørresundby (i det 
følgende benævnt ”Parkeringsanlægget”). 
 
Parkeringslauget har meddelt eksklusiv brugsret til og/eller udlejet parkeringspladser i Parkeringsanlægget 
til en række personer (i det følgende benævnt ”Rettighedshaverne”), der har bopæl på matr.nr. 295a 
Nørresundby Markjorder, ”Havnebryggen I”. Brugsretten/lejeaftalen er for hver enkelt Rettighedshaver 
knyttet til en specifik parkeringsplads (i det følgende benævnt ”Parkeringspladsen”). 
 

2. Brug af Parkeringsanlægget 

Parkeringspladsen må alene benyttes til parkering af en indregistreret personbil eller varebil under 3.500 
kg. Ikke-indregistrerede køretøjer vil blive anmeldt til Politiet, som eventuelt vil fjerne disse på ejerens 
regning. Køretøjer, der lægger olie, brændstof eller andre væsker, er ikke tilladt i Parkeringsanlægget. 
 
Parkering må alene finde sted inden for Parkeringspladsens afmærkede område og i øvrigt under 
overholdelse af de af Parkeringslauget fastsatte ordensforskrifter. Parkeringspladsen må således ikke 
benyttes til opbevaring eller oplagring af andet, herunder for eksempel flyttegods, vinterdæk m.v. Der må 
alene henstilles effekter som har samme brandbelastning som en bil eksempelvis motorcykel, trailer og 
lignende. 
 
Signalhorn må ikke benyttes i Parkeringsanlægget, medmindre dette sker i forbindelse med eller for at 
undgå farlige færdselssituationer.  
 
Biler må ikke henstilles på op- og nedkørselsrampen eller på adgangsvejene eller i øvrigt således, at de 
generer ind- og udkørsel for andre.  
 
Brændstof må ikke opbevares i særskilte beholdere eller lignende i Parkeringsanlægget.  
 

3. Risiko for skader og forsikring 

Parkering på Parkeringspladsen sker i enhver henseende for Rettighedshavernes regning og risiko. 
Parkeringslauget påtager sig intet ansvar for tyveri eller tab, der skyldes beskadigelse, påkørsel eller 
lignende. 
 
Rettighedshaverne har risikoen for hændelige skader på Parkeringspladsen, herunder for spild af olie og 
benzin, og er forpligtet til straks – for egen regning – på anfordring fra Parkeringslauget at foretage 
udbedring af skader på Parkeringspladsen.  
 
Forsikring af de på Parkeringspladsen værende effekter, der tilhører Rettighedshaverne, er Parkerings-
lauget uvedkommende. 
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4. Overvågning 

Parkeringslauget har ret til at lade Parkeringsanlægget videoovervåge. 
 

5. Forandringer af Parkeringspladsen m.v. 

Rettighedshaverne må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Parkeringslauget foretage 
forandringer af Parkeringspladsen eller Parkeringsanlægget, herunder male eller lade opsætte skilte af 
nogen art i Parkeringsanlægget.  
 

6. Renholdelse m.v. 

Rettighedshaverne er forpligtet til at medvirke til at renholde hver enkelt Rettighedshavers respektive 
Parkeringsplads samt Parkeringsanlægget som helhed. 
 
Hvis der eksempelvis sker spild af olie og brændstof på en Rettighedshavers Parkeringsplads, er 
Rettighedshaver forpligtet til straks – for egen regning – at gennemføre oprydning/rengøring af 
Parkeringspladsen. Såfremt Rettighedshaver ikke opfylder dette, er Parkeringslauget berettiget til at 
foretage oprydning og rengøring for Rettighedshavers regning.  
 

7. Oplysninger 

Rettighedshaver er forpligtet til at holde Parkeringslauget opdateret om ændringer i Rettighedshavers 
oplysninger, herunder eksempelvis navneændring, adresseændring eller ændring af 
nummerpladeoplysninger.  
 

8. Overtrædelse af ordensreglerne 

Overtrædelse af de til enhver tid for Parkeringsanlægget gældende ordensregler anses som en væsentlig 
misligholdelse af den mellem Parkeringslauget og Rettighedshaveren indgåede aftale om brugsret til 
Parkeringspladsen. En sådan væsentlig misligholdelse vil kunne medføre, at aftalen om brugsret/leje kan 
ophæves af Parkeringslauget, og/eller at Parkeringslauget kan kræve erstatning efter dansk rets 
almindelige regler.   
 

9. Ændringer af ordensreglerne 

Parkeringslauget er berettiget til med et skriftligt varsel på minimum 3 måneder at ændre ordensregle-
mentet for Parkeringsanlægget.  
 
 
 
Vedtaget af bestyrelsen for Parkeringslauget, Per Severinsen (formand), Dennis Buus Bundgaard og Kasper 
Brøndum Nielsen. 
 
 
Ordensreglementet underskrives og dateres ved brug af digital underskrift (NEM-ID) via PenneoTM.  
 
Underskrift og datering vil fremgå af den følgende side i det originale, underskrevne dokument, der 
genereres som et PDF-dokument beskyttet med et Adobe CDS Certifikat. 




