
Skilte og P-afgifter 2023   

Alle kommuner Kræver i dag af EJER af maskinen ansøger kommunen om tilladelse til af opstille lifte-

skurvogne-kraner. Samt betaler p-afgifter de dage hvor maskiner spærrer området. 

Samtidigt kræver de at vi opstiller skilte der oplyser andre om ændringer i vejens forløb-Vi opstiller 

samtidigt p-forbudt skilte for af sikre os nogenlunde at vi også kan være på stedet 

Kommunen kræver også beskyttelse for ”fare for nedfald” så på mange opgaver kræver de der bliver 

afspærret langs arbejdsområde – og ofte at fodgænger flyttes til andet fortorv 

City lift A/S Hæfter ikke for eventuelle biler der ikke er fjernet før/under opgaven  

ALLE Udgifter vedr. dette forløb bliver pålagt kunden  

 

PRISER 2023      

AFSPÆRRING C61 – STANDSNING & PARKERING FORBUDT    

Opsætning og nedtagning af afspærringsskilte -Registrering af parkerede biler på opsætningstidspunktet 

(billede samt nummerpladeregistrering) pr. afspærring  Anmeldelse til politi vedr. parkerede biler                                           

Opsætninger SKAL bestilles senest 3 Hverdage før opstart  

kr.4.500,- pr gang (op til 8 skilte – indtil 5. dage)  

(Priser for opgaver udenfor Storkøbenhavn pr. aftale)        

 

Vurdere skiltefirma der er Fare for nedfald. kræver de/kommunen at der bliver afspærret under 

arbejdsområdet. Kr. 1.800 pr gang.  

 

ANSØGNING OM RÅDEN OVER VEJAREAL SAMT P-AFGIFT  

HUSK – der Pålægges gebyr debiteret af kommunen for råden over vejareal (skilteplaner er ikke indregnet i 

priserne) Ca. 145-250 kr pr dag ( også weekend ) afhængig af hvilken Zone man opstiller i  

Kr. 500,- pr Ansøgning  

Kr. 150 – 215 kr. - pr dag pr p.plads ( beløbet kendes først når Zone + antal pladser kendes )  

FORLÆNGELSE AF AFSPÆRRING    

Forlængelse af afspærring / nye Under-skilte opsættes,    

Forlængelse af afspærring ca.   Kr. 750,-  pr gang  

Afspærring på dagen ca.  Kr. 2500,- pr. gang 

AD HOC OPGAVER pr. time i hverdage       Kr. 550,-        

Der ydes ikke rabatter på skiltninger og vejafgifter  

Priser er excl. Moms 

 

                                                                             

Husk venligst.  Er der parkeret biler ( reg.nr ) som står ved skilteopsætninger kan de ikke fjernes 


