
 

 

8. september 2017 
Side 1 af 3 Retningslinjer og vilkår for brug af lygtepælebannere  

Aarhus Kommune ejer beslagene i lygtepælene og udlåner dem gratis til 
større eventaktører i Aarhus. Aarhus Kommune har ansvaret for tildeling af 
brug af lygtepælene og arbejder ud fra følgende retningslinjer:  
 

 Eventen skal understøtte byens eventstrategi og byens brand. Ved 
ansøgningen bedes du medsende en kort beskrivelse af hvordan 
den event, der synliggøres, understøtter prioriterede mål og poli-
tikker i Aarhus Kommune.  

 Der skal være offentlig adgang (gratis eller betalende) til de events 
der synliggøres.  

 Bannere må ikke indeholde stødende billeder eller tekst. 
 Bannerne kan ikke anvendes som almindelig markedsføringsplat-

form med reklamer og salgsfremmende, kommercielle budskaber 
men:  

o Det er ikke noget problem, at eventen, der synliggøres, op-
kræver entré  

o Der må gerne bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår i 
eventtitel, som f.eks. Bestseller Aarhus City Halvmarathon  

o Logoer fra sponsorer må gerne figurere på bannere med 
sekundær placering (logoer må maximalt fylde 20% af ban-
nerets nederste del)  

 De fastsatte retningslinjer for den tekniske udførsel af bannerne og 
bannernes ophængning skal overholdes. Læs mere om retningslin-
jerne her  

 Aarhus Kommune forbeholder sig retten til ikke at opsætte banner-
ne, hvis retningslinjerne ikke er overholdt.  

 Bannerne må ikke kunne forveksles med trafikal skiltning og må ik-
ke indeholde lys eller lysreflekser som kan fjerne trafikanternes 
opmærksomhed fra trafikken.  

KULTUR OG BORGERSERVICE Aarhus Kommune 

Aarhus Events DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C  Direkte telefon: 51 57 67 18  E-mail: AarhusEvents@aarhus.dk Direkte e-mail: cke@aarhus.dk www.aarhus.dk  Sag: 13/048148-7 Sagsbehandler: Charlotte Kirk Elkjær 



 

 

8. september 2017 
Side 2 af 3  Aarhus Kommune skal godkende budskabet på banneret før det 

sendes til tryk. Behandlingstiden er normalt under 1 uge.  
 Bannere skal afleveres Harboe Skilte til ophængning senest manda-

gen før ophæng (se nedenfor).  
 
Det er Aarhus Events der - via ansøgningsportalen www.brugaarhus.dk -
fremsender den formelle tilladelse til lån af beslag i lygtepælene og forvalt-
ningen kan - uden forudgående varsel - tilbagekalde tilladelser ved vejar-
bejder, trafikale omlægninger mm. Der sendes kopi af tilladelsen til Magi-
straten for Teknik og Miljø, Vejbelysning og ITS.  
 
De aftalte tidspunkter for brug af lygtepælene kan uden ansvar ændres som 
følge af force majeure begivenheder, herunder strejke, lockout, driftsfor-
styrrelser af enhver art samt transporthindringer og herunder trafikale for-
hold generelt.  
 
Produktion, ophæng og nedtagning 
Til produktion, ophængning og nedtagning skal Harboe Skilte A/S 
(www.harboe-skilte.dk) benyttes. Harboe Skilte A/S har indgået aftale med 
Aarhus Kommune og opbevarer og servicerer de af Aarhus Kommune ind-
købte beslag, som bannerne skal hænge i.  
 
Harboe Skilte A/S har forhandlet en fast pris på produktion, opsætning og 
nedtagning via udbud med Aarhus Kommune.  
Kontaktperson er Martin Ambrosius, ma.h@rboe.dk.  
 
Bannere til ophængning skal afleveres senest mandagen inden ophæng 
senest kl. 14 til Harboe Skilte A/S, Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj att. Martin 
Ambrosius.  
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Side 3 af 3 Forsikring:  

Som arrangør/låner af lygtepælebannerbeslagene er du ansvarlig for forsik-
ring mod eventuel ting og personskade på 3. person eller anden mands-
ejendom i hele ophængningsperioden (fx hvis banneret er for løs i syningen, 
river sig løs og falder ned og skaber en skade på 3. person).  Du er endvide-
re ansvarlig for at tegne en forsikring for mulig erstatningskrav. Hvis et ban-
ner falder ned eller beskadiges, påhviler enhver omkostning forbundet med 
genopsætning eller reparation af banneret arrangøren medmindre arrangø-
ren godtgør, at det indtrufne skyldes forsætlig eller groft uagtsom adfærd 
fra Aarhus Kommunes side. Du skal aftale de nærmere forsikringsbetingel-
ser med vores leverandør Harboe Skilte A/S.  
 
Accept af vilkår: 
Når du får tildelt lån af beslag i lygtepælene via BrugAarhus accepterer du 
ovenstående vilkår vedr. brug af lygtepælebannerne.  


