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Retningslinier
for
tilladelse til ophængning af plakater i vejbelysningsmaster
Vejbestyrelsens lovhjemmel
•
•
•

Lov om offentlige veje, § 103a og 103b
Lov om private fællesveje, § 66
Bekendtgørelse om valgagitation, § 1

Generelle bestemmelser
1.

Ansøgning om ophængning indsendes til Miljø og Teknik senest 8 dage før ophængning. Specielt i
forbindelse med valgplakater gælder der, at opstillingsberettigede partier eller organisationer (kommune-, regions-, folketings og EU-valg) ikke skal indsende formel ansøgning forud for ophængningen

2.

Ansøgeren er i alle henseender ansvarlig for ophængning, tilstedeværelse og nedtagning af plakaterne.

3. Tilladelse kan kun opnås af:
• arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært
formål (spejderorganisationer og lignende),
• arrangører for større enkeltstående arrangement omhandlende udstilling, cirkus, sport, musik,
offentlige møder mv.
4. Plakaterne må ikke reklamere for et kommercielt varesalg.
5.

En ophængt plakat, skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller
juridiske person, der har iværksat plakatophængningen

Perioder for ophængning og nedtagning af plakater
6.

Tilladelse gives normalt ikke for en længere periode end 8 dage. Valgplakater må dog ophænges
fra den fjerde lørdag før valgdatoen og nedtages 8 dage efter valgdatoen.

7.

Efter tilladelsens udløb skal plakaterne med tilhørende ophængningsmateriale omgående fjernes,
valgplakater dog senest 8 dage efter valgets afholdelse.

8. Arbejdet med ophængning og nedtagning af plakaterne må kun finde sted i tidsrummet mellem kl.
06.00 og 22.00 (gælder ikke valgplakater)

9.

Ophængning af valgplakater må først påbegyndes kl. 00.00 den fjerde lørdag før valgdatoen. Herefter må ophængningen ske på alle tider af døgnet. Nedtagning af valgplakater skal være gennemført
ved døgnets afslutning på ottende dag efter valgdatoen.

Geografi – Hvor må plakaterne ophænges
10. Plakater skal anbringes således, at ingen del at plakaten er mindre end 2,3 m over gadeniveau, dog
skal der være minimum 1,50 m fra nederste el-ledning til overkant af plakat. Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 m fra kørebanekant og mindst 0,3 m fra cykelstikant
11. Ud over de nævnte ophængninger på lavspændingselmaster tillades ikke ophængning, opklæbning
eller maling af nogen art på kommunale ejendomme, installationer eller anlæg.
12. Plakater må ikke anbringes på eller i forbindelse med færdselstavler eller signalanlæg, og må ikke
anbringes således, at de dækker for de nævnte indretninger eller inden for en afstand af 50 m før
lysregulerede kryds eller fodgængerfelter.
13. Plakater må ikke ophænges på højspændingsmaster. Er der tvivl, om en given mast hører til høj- eller lavspændingsanlæg, kan forespørgsel rettes til den lokale installatør.
14. Ophængning på privat ejendom kræver ejerens tilladelse.

Teknisk – Hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må de have
15. Ved ophængning af plakater må kun anvendes snor, sejlgarn eller lignende. Søm eller ståltråd må
ikke benyttes.
16. En plakat må ikke overstige et samlet areal på 0,8 m²
17. Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning.

Konsekvenser – Fjernelse af plakater
18. Vejbestyrelsen kan fjerne plakater som er ophæng i strid med ovenstående bestemmelser
19. Vejbestyrelsen eller politi, kan straks fjerne plakater, som udgør en umiddelbart og konkret fare for
trafiksikkerheden.
20. Politiet er berettiget til at kræve plakater fjernet, hvis de ikke opfylder politivedtægtens regler om
plakaters tekst eller billeder.

Erstatning ved skader på vejens udstyr
21. Vejbestyrelsens og Politiets udgifter til fjernelse af plakater samt udgifter til udbedring af skader på
træer og andet materiel, betales af den ansvarlige person for ophængningen
Note:
Der er indgået en lokalpolitisk aftale om, at valgplakater ikke opsættes indenfor Centerringen, se bilag 1

Vedtagelse
Vedtaget af Randers Byråd

Statsveje:
Ansøgning om ophængning af plakater på statsveje skal søges hos:
Vejcenter Østjylland
Thomas Helstedsvej 11
Postboks 529
8660 Skanderborg
Tlf.: 7244 3333
E-mail: voe@vd.dk

