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Forøget modregning på parkeringsområdet 

Den 18. april 2018 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti 

et forlig om forøget modregning i kommunernes parke-

ringsindtægter. Den nye ordning betyder, at kommunerne 

skal aflevere 70% af indtægterne fra parkeringsafgifter og 

bøder til staten. Det fremgår ikke af loven eller kommune-

aftalen, om dette indgreb kompenseres i form af DUT eller 

et forøget balancetilskud (fordi kommunernes samlede 

indtægter falder). I det efterfølgende gås ud fra, at der 

ikke kommer en statslig kompensation for indtægtsfaldet 

for kommunerne under ét.  

 

Ifølge den gamle ordning var der et loft over indtægterne 

fra parkeringsafgifter. Kom kommunen over loftet skulle 

man aflevere 100% af beløbet over loftet.  

 

For parkeringsbøder skulle kommunen aflevere 50% af 

indtægten til Rigspolitiet af faktisk indkrævede bøder. 

 

Fremover modregnes kommunen 70% af alle indtægter 

uanset om der er tale om afgifter eller bøder. Dog kan 

kommunerne fratrække afskrivning af nuværende parke-

ringsanlæg som fx Navitas i Aarhus Kommune.  

 

På bødesiden modregnes der fremover i forhold til ud-

skrevne bøder og ikke i forhold til faktisk betalte bøder. 

 

Lovindgrebet medfører et indtægtstab for Aarhus Kommu-

ne. Efter indregning af den nye parkeringspolitik vedtaget 

af Byrådet i 2018 kan dette tab opgøres til 7,7 mio. kr. 

vedrørende parkeringsafgifterne.  

 

  

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 23-08-2018 
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I forehold til parkeringsbøderne er der et tab på 6,7 mio. 

kr.  

 

I alt altså mistede indtægter på 14,4 mio. kr. årligt. 

 

I denne beregning indgår ikke en opgørelse af, hvor meget 

Aarhus Kommune taber fordi modregningen vedrørende p-

bøder fremover sker som følge af udskrevne bøder og ikke 

efter faktiske indtægter. 

 

Ud over de ovenfor anførte effekter er det aktuelle budget 

ikke retvisende. Der er således budgetteret med indtægter 

på 5 mio. kr. over det gamle loft. Disse 5 mio. kr. skal for 

3 mio. kr.’s vedkommende ses i sammenhæng med et 

spareforslag fra budgetforlig 2016, der ikke har givet det 

forudsatte provenu. 

 

Den samlede manko på p-området udgør derfor 19,4 mio. 

kr. Heraf kan de 14,4 mio. kr. henføres til lovændringen 

og de 5,0 mio. kr. til et ikke retvisende budget.  

 

Såfremt Byrådet ikke beslutter andet vil budgetproblemet 

primært medføre færre midler til vejvedligeholdelse (7,7 + 

5,0 = 12,7 mio. kr.), idet p-indtægterne ligger i samme 

sektor som vejvedligeholdelsen. Siden byrådsbeslutning 

fra 1999 er indtægter fra p-bøder blevet set i sammen-

hæng med den kollektive trafik og miljøindsatsen. Derfor 

vil der uden anden beslutning kunne henføres et budget-

problem på 6,7 mio. kr. til den kollektive trafik eller miljø-

området.  

 

Det bemærkes derudover, at justeringer af p-kontrollen 

eller parkeringsafgifterne også vil kunne påvirke nettoind-

tægterne. Borgmesterens Afdeling vil – under inddragelse 

af Teknik og Miljø – frem mod regnskabet for 2018 vurde-

re mulighederne for at sikre den bedst mulige nettoind-

tægt for Aarhus Kommune og fremlægge mulige håndtag 

for Byrådet. 


