By- og Landskabsudvalget

Punkt 21.

Godkendelse af administration af servicevejvisning
2018-000098
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i forbindelse med
sagsbehandling, etablering samt nedtagning af kommerciel servicevejvisning administreres i henhold til de af
By- og Landskabsforvaltningen beregnede faste priser herfor.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.
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Møde den 03.05.2018
kl. 08.30
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Sagsbeskrivelse
Den 1. januar 2018 trådte nye regler i Vejafmærkningsbekendtgørelsen i kraft for servicevejvisning ved
vejnettet. Servicevejvisning er den blå/hvide skiltning, der bruges i forbindelse med henvisning til
virksomheder, seværdigheder m.m. langs vejnettet. Det har lovgivningsmæssigt været intentionen med
ændringen af bekendtgørelsen at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark.
Fremover vil servicevejvisning skulle opdeles i trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel
servicevejvisning. Den trafikalt begrundede servicevejvisning henviser til mål som containerhavn, færge,
lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter, mens servicevejvisning til
kommercielle servicemål eksempelvis er attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål samt
offentlige og private virksomheder.
Selvom der er mere lempelige regler om servicevejvisning, så er der i reglerne stadig taget
færdselsmæssige- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, således at der ikke kommer så mange informationer
op, at trafikanterne ikke vil kunne nå at læse og forholde sig til dem. Trafiksikkerhed skal derfor stadig
vurderes konkret i hver enkelt tilfælde for det pågældende sted, hvor en tavle ønskes opsat.
Blandt ændringerne i Vejafmærkningsbekendtgørelsen er blandt andet, at det bliver muligt for
vejmyndighederne at opkræve betaling for samtlige omkostninger ved ordningen, da de kommercielle mål får
bedre mulighed for at reklamere.
By- og Landskabsforvaltningen foreslår, at kommerciel servicevejvisning fremover administreres efter de
beregnede priser, som svarer til den ordning, som indtil nu har været gældende om særlig servicevejvisning.
De faktiske udgifter til opsætning af skiltning beløber sig til:



Sagsbehandling af ansøgning
Indkøb, opsætning og nedtagning
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kr. 900,- (excl moms)
kr. 3.500,- (excl moms)
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