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P-bøder
Spørgsmål:
Hvor mange parkeringsbøder blev der i alt givet på hospitalerne i Region Hovedstaden i henholdsvis 2020, 2019 og 2018 - og hvor stort et provenu indhentede regionen for parkeringsbøder på hospitalerne i samme periode?
Svar:
Til spørgsmålet om hvor mange kontrolafgifter, der blev pålagt i henholdsvis
2018, 2019 og 2020 er det for besvarelsen vigtigt at gøre opmærksom på, at
der udelukkende svares på den del Center for Ejendomme, har modtaget afregning for, hvor centeret har haft ansvar for parkeringsopgaven. Fx lå parkeringsopgaven på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet ikke i Center for Ejendomme i 2018.
Det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at mængden af parkeringspladser
og matrikler der udføres kontrol på, er steget løbende siden 2018. Det betyder, at andelen af kontrolafgifter proportionelt med dette er steget.
Der findes ikke en opgørelse af antallet af kontrolafgifter. Det er kun muligt at
få en opgørelse over indtægterne. Desuden er der igennem årene ændret på
beregningen af den andel af indtægterne fra kontrolafgifter, som Region Hovedstaden modtager.
Fordelingen på andelen af kontrolafgifter er i dag, efter EU-udbuddet er trådt i
kraft (det gjorde det 1. marts 2019), at Region Hovedstaden modtager 40 % af
de indbetalte kontrolafgifter. Udbuddet sikrer en forenkling og effektivisering af
administration og parkeringskontrollen på regionens matrikler. Beløbet som
Regionen modtager bliver brugt til at betale for en lang række formål, dvs.
dækker mange forskellige ting, herunder blandt andet:

-

Nye belægninger
Opretning af etableret belægning
Opstribning af parkeringspladser
Generelt vedligehold af parkerings- og udeområder
Diverse skilte og opsætning af disse

Indtægterne dækker udgifterne, som er nævnt ovenfor, og er ikke begrænset
til de enkelte matrikler. Helt generelt er der tale om et hvile-i-sig-princip. Regionen / CEJ bruger alle indtægter fra parkering på parkeringsformål.
Regnskaberne for parkering lyder på følgende indtægter for de år, der efterspørges:
Årstal

Indtægter til CEJ fra kontrolafgifter

2018

3.606.166 kr.

2019

4.939.754 kr.

2020

4.435.092 kr.

Alle beløb er ex. moms
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