Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner,
såsom stilladser, containere, skurvogne ol.
Reklamebannere tillades på stilladser, containere, skurvogne ol., der er nødvendige i forbindelse med
nybyggeri, renovering og ombygning.
Reklamebannere tillades generelt ikke på fritstående stilladser, containere, skurvogne ol. opstillet
direkte i reklameøjemed på egen eller offentlig grund.
Tilladelse til reklamer på midlertidige konstruktioner såsom stilladser, containere, skurvogne ol. i
København gives på nedenstående vilkår og efter Vejlovens § 80, stk.1
Generelt
Det er bygherren/grundejeren, der skal søge om tilladelse til ophængning.
Hvis der foreligger en fuldmagt, kan der dispenseres herfor.
Der tillades op til 3 m2 informationsplads til brug for oplysning om; Bygherre, Stilladsfirma,
Håndværkerfirmaer ol., så politi og redningsvæsen i tilfælde af storm og brand, hurtigt og nemt kan
komme i kontakt med relevante firmaer.
Der tillades også informationsplads, svarende til den eksisterende facadeskiltning, til næringsdrivende
der har til huse i den indpakkede ejendom.
Al anden information betragtes som reklame, og er derfor ansøgnings- og afgiftspligtig.
Afgiften for en stilladsreklame afhænger af dens størrelse, hvilken vej den hænger på og hvor længe
den skal hænge der.
Kommunens veje er opdelt i fem kategorier (A, B, C, D og E), og til hver kategori hører et afgiftstrin.
Tilladelsen omfatter ikke belysningselementer, elektronisk gengivne eller levende billeder, neonlys mv.
Der skal ansøges særligt om dette. Kontakt Byens Anvendelse hvis du er i tvivl.
Ønskes reklamen belyst, skal dette fremgå i ansøgningen
Udseende
Det skal tydeligt fremgå af stilladsreklamen, hvem der har hængt reklamen op.
Relieflignende figurer skal holdes inden for fortovskanten og må maks. have en dybde på 150 cm målt
fra stilladset og min. 250 cm over fortovet. De må ikke være til gene for gadebelysningen, andet
byudstyr eller for trafiksikkerheden.
Belysning af stilladsreklamer må ikke være til gene for omgivelserne.
Reklamen må ikke være stødende eller have et sådant indhold eller budskab at den kan forstyrre
trafikken.

Ophør og forpligtelser
Det er ejeren af reklamen, som har ansvar for at rydde op efter nedtagning af reklamen. Hvis der ikke
er tilstrækkeligt rengjort, forbeholder Københavns Kommune sig ret til at sende en regning for ekstra
rengøring.
Tilbagekaldelse af tilladelsen
En stilladsreklametilladelse kan tilbagekaldes øjeblikkeligt, hvis retningslinjerne ikke følges. Det kan
også ske ved statsbesøg, royale begivenheder, særlige arrangementer, akutte hændelser eller på
Politiets foranledning.
Der skal gøres opmærksom på at vejmyndigheden, ikke kan drages til økonomisk ansvar for
omkostninger i den forbindelse.
Er du i tvivl om, hvad der er tilladt, så er du meget velkommen til at kontakte Byens Anvendelse.

Priser

Når erhvervsvirksomheder anvender offentligt areal til et kommercielt formål, er kommunen
berettiget til at opkræve en afgift. Afgiften for en stilladsreklame afhænger af dens størrelse,
af hvilken vej den hænger på og af hvor længe den skal hænge der.
Kommunens veje er opdelt i fem kategorier (A, B, C, D og E), og til hver kategori hører et
afgiftstrin.
Priser for 2016
 Stilladsreklamer på A-veje koster: 13 kroner pr. kvadratmeter pr. dag.
 Stilladsreklamer på B-veje koster: 9 kroner pr. kvadratmeter pr. dag.
 Stilladsreklamer på C-veje koster: 6 kroner pr. kvadratmeter pr. dag.
 Stilladsreklamer på D-veje koster: 3 kroner pr. kvadratmeter pr. dag.
 Stilladsreklamer på E-veje koster: 3 kroner pr. kvadratmeter pr. dag.
Opdelingen af byens veje i de fem kategorier er foretaget på baggrund af trafikmængde og
andre forhold som gør en reklameplads attraktiv.

Vejtyper

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, er det vigtigt, at du ved hvilken vejtype, din reklame
skal hænge på, da afgiften afhænger af dette.

Kategori A-veje
Amager Boulevard
Amagertorv
Fiolstræde
Frederiksberggade
Gammel Strand
Gammeltorv
Gyldenløvesgade
Hammerichsgade
H. C. Andersens Boulevard
Kongens Nytorv
Kultorvet
Købmagergade
Lyngbyvej
Niels Brocks Gade
Nygade
Nyhavn
Nytorv
Rådhuspladsen
Sallingvej
Sjællandsbroen
Sydhavnsgade
Ved Stranden
Vimmelskaftet
Østergade
Ågade

Kategori B-veje
Bremerholm
Folehaven
Fredensgade
Fredensbro
Frederiksborggade
Gammel Kongevej
Gothersgade
Hareskovvej
Kalvebod brygge
Kompagnistræde

Kristen Bernikows Gade
Læderstræde
Nybrogade
Nørre Farimagsgade
Nørre Voldgade
Roskildevej
Store Kongensgade
Tagensvej
Tuborgvej
Tomsgårdsvej
Vesterbrogade
Vasbygade
Østerbrogade
Åboulevard

Kategori C-veje
Bredgade
Børsgade
Christmas Møllers Plads
Ellebjergvej
Holmbladsgade
Holmens kanal
Hulgårdsvej
Istedgade
Jarmers Plads
Jyllingevej
Nordre Frihavnsgade
Nørrebrogade
Nørrebros Runddel
Nørre Allé
Nørre Søgade
Oslo Plads
P. Knudsens Gade
Scandiagade
Strandvejen
Sydhavns Plads
Søtorvet
Toftegårds Plads
Toftegårds Allé
Torvegade

Kategori D-veje
Bernstorffsgade
Børsbroen
Christians Brygge
Folke Bernadottes Allé
Frederikssundsvej
Gammel Køge Landevej
Grønningen
Havnegade
Holmens bro
Jagtvej
Jernbane Allé
Kalkbrænderihavnsgade
Peter Bangs Vej
Rebildvej
Sølvgade
Ved Stadsgraven
Vejlands Allé
Vermlandsgade
Vigerslev Allé

Kategori E-veje
Alle veje eller vejstrækninger som ikke er nævnt i ovenstående kategorier

Søger på andres vegne

Du kan godt ansøge på vegne af en anden, men i så fald skal du også uploade en kopi af en (af
fuldmagtsgiver) underskrevet fuldmagt, der indeholder oplysning om:
1. hvem der er givet fuldmagt til
2. hvem der giver fuldmagten
3. hvad fuldmagten omfatter
F.eks. kan en andelsboligforening give fuldmagt til et reklamefirma til at ansøge om
ophængning af en stilladsreklame af en vis størrelse i en bestemt periode på stilladset ud for
andelsboligforeningens adresse. I det nævnte eksempel er det reklamefirmaet, der ansøger på
vegne af andelsboligforeningen.
Storskærm Belysning samt levende billeder

For stilladsreklamer, der indeholder belysning eller belysningselementer, elektronisk
gengivne eller levende billeder, neonlys mv., skal der indgives en særlig ansøgning, hvor der
ud over ovenstående oplysninger også skal fremsendes nærmere oplysninger om og eventuelt
kopi af indholdet. Der må ved sådanne sager forventes en sagsbehandlingstid på ikke under
10 dage.

Stilladsreklamen må ikke opsættes eller tændes, før kommunen har meddelt tilladelse til dette
Krav om Tilladelse

Hvis stilladset opstilles på offentlig vej, skal bygherren/grundejeren søge tilladelse
til stilladsreklamen hos kommunen før den hænges op - ligesom der skal søges om tilladelse
til opstilling af stilladset.
Kommunen har ret til at afvise en reklame i og med at reklamen benytter offentligt vejareal,
hvis reklamen virker stødende eller har et indhold eller budskab, der kan forstyrre trafikken.

