
 
 

Kongsvang-Skovdal Grundejerforening. 
Formand Anders Hvilsted - Næstformand Erik Bjørn Zabell – Kasserer Ole Moeskjær – Sekretær Niels Erik Andersen 

 

Mobilitet, Anlæg og Drift     19. juni 2020 

Teknik og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

Sendt pr. e-mail til parkering@aarhus.dk  

Att. Sagsbehandler Lennart  

 

Med henvisning til din telefonsamtale den 17. juni 2020 med et af Kongsvang-Skovdal Grundejerforenings 

medlemmer, Mie Chatrine Jensen, fremsendes hermed en kort beskrivelse af problemstillingen vedrørende 

parkering af udlejningsbiler på de smalle veje i Gl. Kongsvang, 8260 Viby J.  

Indledningsvis henvises der til de vedhæftede billeder, bilag 1 og bilag 2, hvoraf den (ulovlige) parkering 

fremgår. Endvidere er vedhæftet et oversigtbillede over kvarteret hentet fra Krak.dk. 

På adressen Skanderborgvej 114 drives der erhverv med udlejning og leasing af køretøjer i form af 

flyttebiler, varebiler, minibus samt personbiler. På adressen findes kun parkeringsplads til nogle få 

køretøjer. Udlejningskøretøjerne holder derfor dagligt parkeret på de smalle villaveje Thyrasgade og 

Gormsgade med farlige trafikale konsekvenser til følge.  

Parkeringen af bilerne, særligt flyttebilerne, begrænser udsynet for bilister, cyklister og for de mange 

legende børn i kvarteret. Det manglende udsyn afstedkommer farlige trafikale situationer. Dette i en sådan 

grad at parkeringen er til direkte fare for trafiksikkerheden i vores kvarter.   

De parkerede biler udlejes af virksomhederne: 

Aarhus-biludlejning ApS 
Skanderborgvej 114 
8260 Viby J 
CVR: 41217545 

og 

Oscar Biludlejning ApS 
Møllegade 32 
8000 Aarhus C 
CVR: 40812210 
 
Aarhus-biludlejning ApS driver virksomhed fra adressen Skanderborgvej 114, 8260 Viby, og Oscar 
Biludlejning ApS, der står som lejer af lokalerne, driver virksomhed fra adressen Møllegade 32, 8000 Aarhus 
C.  
 
De to virksomheder tilbyder døgnservice, hvilket betyder, at kunder kan aflevere og afhente flyttebiler og 
andre udlejnings køretøjer i vores kvarter 24 timer i døgnet. Villavejene fungerer således som døgnåbent 
parkeringsanlæg for de to virksomheders kunder. Kunder som formodentlig ikke er vant til at orientere 
sig/har fokus på blinde vinkler ved færdsel i et tæt beboet parcelhusområde.  
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Idet virksomhederne næppe har fået vejmyndighedens tilladelse til parkering jf. Vejlovens § 80 stk. 1, er der 
tale om ulovlig parkering.  
 
De ulovligt parkerede flyttebiler er ikke markeret med CVR-nummer, som det ellers er lovpligtigt for vare og 
lastbiler jf. KØREGL § 7, stk. 7 og 8 samt registreringsbekendtgørelsens § 85. Flertallet af flyttebilerne er dog 
markeret med firmanavnet Oscar Biludlejning ApS med tilhørende telefonnummer på virksomheden.  
 
Navn og logo identificerer entydigt, at køretøjerne tilhører eller anvendes af virksomheden Oscar 
Biludlejning ApS. Det må således lægges til grund, at virksomheden som minimum er registreret som bruger 
af de ulovligt parkerede flyttebiler, hvorfor virksomheden også har ansvaret for, at køretøjerne parkeres i 
overensstemmelse med såvel færdselslovens som vejlovens bestemmelser.   
 
Det fremgår af hjemmesiden hejoscar.dk, som er ejet af virksomheden Oscar Biludlejning ApS, under fanen 
”afdeling” at virksomheden Aarhus-biludlejning ApS driver udlejningsvirksomhed fra adressen 
Skanderborgvej 114. Aarhus-biludlejning ApS fremstår således som værende en underafdeling til Oscar 
Biludlejning ApS.  
 
De ulovligt parkerede flyttebiler er afbildet på hjemmesiden, hvoraf det fremgår at de udlejes af Oscar 
Biludlejning ApS (se logo øverst i højre hjørne af billedet) igennem Aarhus-biludlejning ApS fra adressen 
Skanderborgvej 114.  Se billede fra hjemmesiden nedenfor.  
 

 
 
 
Det er som udgangspunkt den registrerede ejer af køretøjet, der har ansvaret for at firmanavn eller logo og 
CVR-nummer fremgår tydeligt. På de vedhæftede billeder fremgår det, at flere af flyttebilerne hverken er 
påført firmanavn, logo og/eller CVR-nummer. 
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Hvis der er registreret en bruger af bilen, som er forskellig fra ejeren, er det brugeren, der har ansvaret for 
at oplysninger er placeret i henhold til reglerne, således den enkelte ejer/bruger af køretøjet kan 
identificeres. 
 
Idet begge virksomheder via hjemmesiden hejoscar.dk (under fanen ”afdeling” – ”Viby N”) reklamerer med 
udlejning af køretøjer fra adressen Skanderborgvej 114, og idet virksomhederne ikke har gjort det entydigt 
identificerbart hvilke af flyttebilerne, der tilhører Oscar Biludlejning ApS og hvilke biler der tilhører Aarhus-
biludlejning ApS, skal vi venligst bede Aarhus Kommune om at fremsende et påbud til begge virksomheder 
om straks at bringe parkeringsforholdene i orden, overholde færdselsloven, vejloven §80, stk. 1, nr. 2 og 
derfor parkere alle køretøjer tilhørende de to virksomheder på privat grund.  
 
Det er af trafiksikkerhedsmæssige grunde vigtigt, at Aarhus Kommune reagerer hurtigt og effektivt inden 
der sker en alvorlig ulykke.  
 
Vi ser frem til at høre fra jer.  
 

Venlig hilsen  

Kongsvang-Skovdal Grundejerforening 

 


