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40. Betaling for reklamer på stilladser
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Overskrift

Betaling for ophæng af reklamer på stilladser

Resumé

I budget 2018 blev det besluttet, at der skal opkræves betaling og udstedes tilladelser for ophæng af reklamer 
på stilladser. Forvaltningen har taget udgangspunkt i Københavns Kommunes retningslinjer i udarbejdelsen af 
forslag om ophæng af reklamer på stilladser i Frederiksberg Kommune. Udvalget skal træffe beslutning om de 
foreslåede retningslinjer for betaling for reklamer på stilladser, samt om forvaltningen skal bemyndiges til at 
tage stilling til ansøgninger og udstede tilladelser. 

Beslutning

Flertalsindstillingen vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, V, F, Å) mod 1 stemme (I).
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Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Nikolaj Bøgh, Simon Aggesen, Flemming Brank, Helle Sjelle, Michael 
Vindfeldt, Thyge Enevoldsen, Lone Loklindt, Sine Heltberg, Mette Bang Larsen) og By- og Miljøudvalget 
indstiller,
1. at de foreslåede retningslinjer for betaling for reklamer på stilladser på henholdsvis lokalveje og trafikveje 
godkendes, idet dog betalingen for trafikveje sættes til 9 kr. pr. kvadratmeter pr. dag og  
2. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at tage stilling til ansøgninger og udstede tilladelser til ophæng af 
reklamer på stilladser.

Et mindretal i Magistraten (Laura Lindahl) indstiller at stemme imod.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte den 27. november 2017 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at 
undersøge mulige nærmere retningslinjer for udformningen af reklamer på stilladser.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser undersøgt mulighederne for at stille krav om, at 
stilladser forsynes med presenninger med tegning/fotostat af huset inde bag stilladset og eventuelt reklamer 
på disse. Imidlertid giver hverken vejloven eller byggeloven hjemmel til at stille krav om, at stilladserne 
forsynes med presenninger med fotostat af huset bag stilladset. Efter vejloven kan der som udgangspunkt 
kun stilles vilkår, der er begrundet i hensynet til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Desuden vurderes et 
sådant krav at blive uforholdsmæssigt dyrt for bygningsejerne. 

På den baggrund foreslår forvaltningen, at retningslinjerne som beskrevet i tidligere sagsfremstilling indføres. 

Tidligere sagsfremstilling:
I budget 2018 blev det besluttet, at der skal opkræves betaling i forbindelse med udstedelse af tilladelse til 
ophæng af reklamer på stilladser. 

Forvaltningen har undersøgt praksis bl.a. i Københavns Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne 
og ved udarbejdelsen af nedenstående retningslinjer, idet der kan være god synergi i, at der er nogenlunde 
ensartede regler mellem de to kommuners praksis. Der er således skelet til disse retningslinjer, som er 
velafprøvede, og som der forvaltningsmæssigt er gode erfaringer med.

I vedlagte bilag 1 ses Københavns Kommunes retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, 
såsom stilladser, containere, skurvogne o.l. Som det fremgår af bilaget, har Københavns Kommune inddelt 
vejene i fem kategorier med hvert sit afgiftstrin afhængig af, hvor trafikeret og besøgt vejen er.

Forvaltningen foreslår, at Frederiksberg Kommune benytter to kategorier af veje ved opkrævning af betaling 
(trafikveje og lokalveje), idet der vil være forskel på, hvor attraktiv reklamepladsen vil være på henholdsvis 
trafikveje og lokalveje. 

Det foreslås samtidig, at afgiftsniveauet bliver samme pris som henholdsvis det højeste og det laveste 
afgiftstrin i Københavns Kommune. Således vil prisen for stilladsreklamer på lokalveje koste 3 kr. pr. 
kvadratmeter pr. dag, mens stilladsreklamer på trafikveje vil koste 13 kr. pr. kvadratmeter pr. dag. Nedenfor 
ses et par tænkte eksempler:

I lighed med Københavns Kommunes ordning kan ordningen på Frederiksberg også udvides til reklamer på 
containere og skurvogne. Hidtil har dette dog ikke været efterspurgt. I fald udvalget finder, at det også skal 
gælde for skurvogne og containere, foreslås samme pris som ovenfor afhængig af placeringen på 
henholdsvis lokalveje og trafikveje.

Desuden foreslår forvaltningen i overensstemmelse med retningslinjerne i Københavns Kommune, at der 

tillades op til 3 m2 informationsplads på stilladserne til brug for oplysninger om bygherre, stilladsfirma, 
håndværkerfirmaer mv., så forvaltningen til daglig - og politi og redningsvæsen i tilfælde af storm og brand -
hurtigt og nemt kan komme i kontakt med relevante firmaer. Ligeledes foreslås det, at der tillades 

Lokalveje Trafikveje

Reklame på 2x5 m = 10 m2 i 1 
måned

3 kr. x 10 m2 x 30 dage = 900 kr. 13 kr. x 10 m2 x 30 dage = 3.900 
kr.

Reklame på 5x10 m = 50 m2 i 1 
måned

3 kr. x 50 m2 x 30 dage = 4.500 
kr.

13 kr. x 10 m2 x 30 dage = 19.500 
kr.
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informationsplads svarende til den eksisterende facadeskiltning til næringsdrivende, der har til huse i den 
indpakkede ejendom. 

Ydermere foreslås det, at forvaltningen som hidtil har haft bemyndigelse til at vurdere og tage stilling i de 
konkrete reklameansøgninger. Der vil naturligvis ikke blive givet tilladelse til reklamer med anstødeligt 
udseende eller budskab, ligesom eventuel belysning af stilladsreklamer ikke må være til gene for 
omgivelserne. 

Forvaltningen foreslår samtidig, at der oplyses om mulighederne for at ophænge reklamer på stilladser i 
Frederiksberg Kommune på kommunens hjemmeside, ligesom det foreslås, at stilladsbranchen orienteres om 
mulighederne for at opsætte reklamer på stilladser. 

Forvaltningen vil i løbet af 2018 registrere såvel antal ansøgninger som ressourceforbruget på behandlingen 
af dem og udstedelsen tilladelser med henblik på at evaluere ordningen ultimo 2018.

By- og Miljøområdets vurdering
By- og Miljøområdet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at retningslinjerne for opsætning af reklamer på 
stilladser i Frederiksberg Kommune er nogenlunde ensartet med retningslinjerne i Københavns Kommune for 
at mindske risikoen for misforståelser hos brugerne af ordningen. Imidlertid opererer Frederiksberg Kommune 
med de to vejklasser trafik- og lokalveje i andre sammenhænge, og derfor vurderes det at være 
formålstjenstligt at benytte samme metodik og kun opdele priserne i disse to kategorier ved fastsættelse af 
afgiftstrin.

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at det vil være væsentligt at gøre opmærksom på mulighederne for 
at ophænge reklamer på stilladser til målgruppen for at kunne leve op til effektiviseringen. 

Økonomi

Opkrævning af betaling for ophængning af reklamer forventes af give en merindtægt til kommunen på 
100.000 kr. årlig, der er indarbejdet i budgettet. Ved beregninger er det lagt til grund, at der vil blive opkrævet 
betalinger svarende til Københavns Kommunes afgifter.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 22. januar 2018, Magistraten den 5. februar 2018, Kommunalbestyrelsen den 26. 
februar 2018.
SV/SHP

Historik

By- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 412:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet forvaltningen anmodedes om at undersøge mulige nærmere 
retningslinjer for udformningen af reklamer på stilladser.

Indstilling 27. november 2017, pkt. 412:
By- og Miljøområdet indstiller, 
1. at udvalget tager stilling til de foreslåede retningslinjer for betaling for reklamer på stilladser på henholdsvis 
lokaleveje og trafikveje, og
2. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at tage stilling til ansøgninger og udstede tilladelser til ophæng af 
reklamer på stilladser. 

Indstilling 22. januar 2018, pkt. 24:
By- og Miljøområdet indstiller, 
1. at udvalget tager stilling til de foreslåede retningslinjer for betaling for reklamer på stilladser på henholdsvis 
lokaleveje og trafikveje og
2. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at tage stilling til ansøgninger og udstede tilladelser til ophæng af 
reklamer på stilladser. 
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Indstilling 5. februar 2018, pkt. 46:
By- og Miljøudvalget indstiller,
1. at de foreslåede retningslinjer for betaling for reklamer på stilladser på henholdsvis lokalveje og trafikveje 
godkendes, idet dog betalingen for trafikveje sættes til 9 kr. pr. kvadratmeter pr. dag og  
2. at By- og Miljøområdet bemyndiges til at tage stilling til ansøgninger og udstede tilladelser til ophæng af 
reklamer på stilladser.
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