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Besvarelse af Nye Borgerliges forespørgsel om parkering på åb-

ningsdagen af Kulturhovedstad 2017  
 
Resume 
Nye Borgerlige ønsker svar på følgende spørgsmål i forbindelse med åbnin-
gen af Kulturhovedstand 2017, med særligt fokus på antallet af parkerings-
afgifter:  
 

1. Hvornår blev beslutningen truffet om at der skulle være "gratis" 
busser? 

2. Hvornår blev det besluttet at sende flere parkeringsvagter på gaden 
denne dag? 

3. Hvem traf beslutning om at sende flere parkeringsvagter på gaden? 
4. Hvor mange parkeringsvagter var der på gaden denne dag? 
5. Hvor mange er der normalt på en lørdag aften? 
6. Hvor mange bøder blev der udskrevet i tidsrummet 15-24 lørdag? 
7. Hvor mange bøder bliver der i gennemsnit udskrevet en lørdag mel-

lem 15-24? 
8. For hvilket beløb blev der samlet udstedt bøder for i tidsrummet 

15-24 lørdag.  
9. For hvilket beløb bliver der i gennemsnit udstedt bøder for i dette 

tidsrum på en lørdag.  

 

Spørgsmål 1 

Der blev truffet beslutning om at tilbyde gratis buskørsel i forbindelse med 
åbningen af Kulturhovedstaden i de gule busser tirsdag den 17. januar 
2017. 
 
Spørgsmål 2  
Det blev besluttet at sende flere parkeringsvagter på gaden ved åbningen af 
Kulturhovedstad 2017 medio december 2016. 
 
Spørgsmål 3 
Beslutningen om at sende flere parkeringsvagter på gaden ved åbningen af 
Kulturhovedstaden 2017 blev truffet af teamleder Joshua Krogager i Parke-
ring.  
 
Formålet var, at parkeringsvagterne skulle hjælpe borgere og turister med 
at finde lovlige parkeringsområder.  
 
Spørgsmål 4 
Der var fra kl. 14.00 i alt 10 parkeringsvagter på arbejde. En medarbejder 
måtte dog gå hjem ved 18-tiden, efter vedkommende blev truet af en bor-
ger med en skruetrækker.  
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Spørgsmål 5 
Der er normalt 2-4 personer på arbejde om lørdagen i tidsrummet kl. 6:00-
18:00. 
 
Spørgsmål 6 
Der blev i alt udskrevet 421 p-afgifter i perioden kl. 14:00–21:00. Parke-
ringsvagterne forlod byen kl. 21:00. 
 

Tidsrummet 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Antal p-afgifter 70 76 64 30 0 104 72 

 
Spørgsmål 7 
Der bliver i gennemsnit på en hel lørdag udskrevet ca. 95 p-afgifter. 
 
Spørgsmål 8 
Der blev udskrevet for 214.710 kr. parkeringsafgifter på denne dag (421  
p-afgifter x 510 kr.) 
 
50 % af alle indtægter fra Parkeringskontrollen bliver automatisk overført til 
Rigspolitiet. 
 
Spørgsmål 9 
Der bliver i gennemsnit for en lørdag udskrevet for (95 p-afgifter x 510 kr.) 
48.450 kr. 
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