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Svar på 10 dages-forespørgsel fra RV om Fiskerihavnen 

 

Byrådsgruppen for Det Radikale Venstre v/ Eva Borchorst Mejnertz har stilet 

en 10 dages-forespørgsel til Teknik og Miljø vedr. parkeringsforhold på Fi-

skerihavnen. Der stilles følgende spørgsmål: 
 

Spørgsmål 1 

Kan Rådmanden bekræfte, at han som anført i artiklen har udtalt at ”man 

ikke ville skrive bøder ud”? 

 

Spørgsmål 2 

Teknik og Miljø oplyste på møde i Borgmesterens Afdeling den 6. januar 

2020, at ”Der er ikke givet ordre i Teknik og Miljø til, at parkeringsvagterne 

ikke skal patruljere på området”. Hvordan kan det være, at Teknik og Miljø 

nu alligevel oplyser, at det faktisk har været besluttet ikke at opkræve p-

afgifter. 

 
Spørgsmål 3 

Rådmanden bedes oplyse, om det er sædvanlig praksis, at man for en korte-

re periode undlader at udskrive afgifter, når man ændrer parkeringsregler. I 

bekræftende fald bedes rådmanden oplyse hvor mange gange i løbet af 

2018 og 2019 man i en periode ikke har skrevet p-afgifter ud på grund af 

ændring i parkeringsreglerne og hvilke områder der er tale om. 

 
Spørgsmål 4 

Hvis det er sædvanlig praksis at undlade at skrive p-afgifter ud for en kortere 

periode, når man ændrer parkeringsregler, bedes rådmanden oplyse hvor 

lang tid en sådan kortere periode er. 

 
Spørgsmål 5 

Hvis det er sædvanlig praksis at undlade at skrive p-afgifter ud for en kortere 

periode, når man ændrer parkeringsregler, hvad er så den faglige begrun-

delse herfor? Det fremgår af artiklen, at undladelsen af udskrive afgifter ud 

gælder indtil der er en helt entydig skiltning. Rådmanden bedes oplyse, hvil-

ke ændringer der er sket i skiltningen fra man startede med at undlade at 

opkræve p-afgifter til man startede med at opkræve p-afgifter igen. 

 

For spørgsmål 1-5 henvises der samlet til nedenstående svar.  
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Svar fra Teknik og Miljø  

Cityassistenterne er en af de meste udsatte personalegrupper i Aarhus 

Kommune, og det store mediemæssige fokus på forholdene i området om-

kring Fiskerivej gav uklarhed om områdets parkeringsstatus.  

 

Det er normal praksis, at man i de første 14 dage efter implementering af 

parkeringsændringer alene uddeler advarsler om, at reglerne er ændret, og 

at bilisten bør orientere sig om de nye forhold. Hvis der er tvivl om gældende 

parkeringsregler, udskrives der heller ikke afgifter.  

 

Desuden har Teknik og Miljø siden 2019 udsendt breve til alle de direkte 

berørte personer og virksomheder, hvori der informeres om parkeringsæn-

dringer og hvorfor de gennemføres.  

 

Dette gøres af to hensyn: Hensynet til at servicere borgere og virksomheder, 

som dermed får rettidige informationer om kommunens handlinger, samt 

hensynet til cityassistenterne, idet erfaringerne viser, at det betyder, at city-

assistenterne i mindre omfang møder utilfredse og berørte borgere og virk-

somheder på gaden.  

 

Denne praksis har været fulgt i flere år, både ved større og mindre ændrin-

ger. Teknik og Miljø betragter det som en del af Cityassistenternes vejled-

ningsopgave og har derfor ikke opgjort omfanget heraf. 
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