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Parkeringskontrol Assens Kommune i 2018

15. januar 2019

Aalborg Kommune, Parkeringskontrol Nord vil gerne kvittere for et godt samarbejde i
2018. Parkeringskontrollen er fastlagt ud fra jeres ønsker, og udførelsen af parkeringskontrolsamarbejdet er foregået uden større problemer.

Åbningstider:
Mandag - fredag
09.00 - 14.00

Parkeringskontrol Nord har foretaget administration og afgiftspålæggelsen på gaden
af parkeringskontrollen i Assens Kommune – jf. aftalen – og har i 2018 behandlet følgende antal afgifter og klager:
111 pålagte parkeringsafgifter, hvoraf 106 er fastholdt til betaling.
7 klagesager, hvoraf 1 er blevet eftergivet.
4 er eftergivet grundet tekniske fejl og andet.
Der er i perioden frem til 31. december 2018 indbetalt 21.420 kr. i alt, hvoraf 21.420
kr. er indenlandske indbetalinger, samt 0 kr. er udenlandske indbetalinger.
50% af de indenlandske indbetalinger er tilgået Staten hvert kvartal (Rigspolitiet).
Differencen mellem pålignet afgift og indbetalt beløb indeholder udover skyldigt beløb også uerholdelige beløb, som endnu ikke er afskrevet. Indbetalt beløb kan også
indeholde skyldige beløb fra tidligere år, men over tid vil forskellen mellem de to beløb nærme sig hinanden, idet disse afgifter kan forventes indbetalt det kommende år
udover nye pålagte afgifter.
Årets resultat for Assens Kommune er et underskud på -15.952 kr., som overføres til
næste år.
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Regnskab 2018 på parkeringskontrol:

Regnskab 2018 på parkeringskontrol

Assens
Enheder

Indenlandske indbetalinger, fratrukket 50 % statsafgift
Herfra trækkes Parkeringskontrol Nords betaling for
antal fastholdte afgifter på 1.020 kr.:
kr. pr. stk.
i alt stk. og kr.
Herfra trækkes Parkeringskontrol Nords betaling for
antal fastholdte afgifter på 510 kr.:
kr. pr. stk.
i alt stk. og kr.
Underskud i 2018, som overføres til næste år

Beløb
10.710

407,00
3

247,00
103

-1.221

-25.441
-15.952

Opgørelsen for år 2018 til brug for Assens Kommunes indberetning til Vejdirektoratet
eftersendes til jer snarest muligt.
Tidligere skulle denne opgørelse sendes til Rigspolitiet, hvilket med virkning fra 2018
er ændret til Vejdirektoratet. Ifølge bekendtgørelsen, skal I indberette opgørelsen til
Vejdirektoratet inden 1. april 2019.
Parkeringskontrol Nord skal bemærke, at udførelsen af opgaven ikke har voldt større
problemer og regelsættet, hvorefter vi samarbejder, er entydig.
Sluttelig vil jeg gerne takke for samarbejdet, og jeg håber, at vi kan fortsætte dette
gode samarbejde i de kommende år.

Venlig hilsen
Frode Nielsen
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