Hvad koster det at få opsat et skilt med
særlig servicevejvisning:

Ansøgning:

Taksterne for at få opsat særlig
servicevejvisning fremgår af et særligt takstblad
som reguleres en gang årligt
For at få opsat et skilt skal der i 2013, betales
3850,00 kr. (ekskl. moms), hvilket dækker over
alle udgifter til opsætning, drift og
vedligeholdelse af skiltet

Ansøgning skal til:
Pia Duus Møhl tlf.: 88 72 65 87
E-mail: vejeogtrafik@sonderborg.dk

Vejvæsenet sørger for at skiltet bliver
vedligeholdt, og at der bliver slået græs så
skiltet hele tiden er synligt.

Hvis betingelserne for opsætningen er i orden
fremsendes regning til ansøger

Reparation og udskiftning:

Vejvæsenet, undersøger om ønsket skiltning kan
i mødekommes.

Vejvæsenet bestiller og opsætter skiltet så snart
modtagelse af betalingen er sket.

Hvis den særlige vejvisning beskadiges f.eks.
ved påkørsel, eller nedslides, opkræves betaling
for reparation eller udskiftning.
Sønderborg kommune opkræver højst samme
betaling som taksten for et nyt skilt.
Virksomheden underrettes forinden om
reparationen og spørges om behovet for fortsat
servicevejvisning.
Nedtagning af skilte:

Vil du vide mere?

Hvis der senere skulle blive behov for nye
almindelige hvid / rød eller hvid / blå
vejvisning, eller krydset ombygges, så
betingelserne for opsætning af skiltene ikke
længere er til stede, vil den sidst opsatte særlige
servicevejvisning blive fjernet.
I så fald vil det indbetalte beløb ikke blive helt
eller delvist refunderet

Kommunen hjælper gerne med at finde frem til
den rigtige skilte-løsning for dig
•

Har du spørgsmål om særlig servicevejvisning, kan du kontakte Pia Duus Møhl
på tlf.: 88 72 65 87
eller på e-mail:
vejeogtrafik@sonderborg.dk

Særlig
servicevejvisning
På landevejsnettet i
Sønderborg kommune

Til følgende mål kan der vejvises med
piktogram:

Hvad er særlig servicevejvisning:
Særlig servicevejvisning er skiltning med
sort/hvide vejvisere, mod betaling til private
virksomheder.

M100 Dagligvareforretning(er)

Der kan søges om opsætning af særlig
servicevejvisning til:
M101 Værelse til leje
•
•

Virksomheder beliggende udenfor
bymæssig bebyggelse
Dagligvarebutikker beliggende i
landsbyer med indbyggertal under 1000

Betingelser for opsætning af særlig
servicevejvisning:
•

•
•
•

Der vejvises ikke længere væk end fra
nærmeste større vej, hvor alle trafikanter
har adgang, jf. Vejdirektoratets kort i
målforhold 1:200.000
Der må højst være 4 vejvisningstavler i
det kryds hvor der opsættes særlig
vejvisning
Der må kun opsættes særlig vejvisning
hvor der ikke er svingspor eller
vejvisning med tabelvejvisere
Det skal være sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at opsætte særlig
servicevejvisning i et kryds

Der kan vejvises til virksomheder i mindre
bysamfund beliggende i land-zone, selv om de
er afmærket med E 55 "Tættere bebygget
område".
Der kan dog vejvises med symbol for
dagligvareforretninger ved indkørslen til
landsbyer med indbyggertal under 1.000
indbyggere.

Sådan kan det se ud:

