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Langeland Kommunes standardvilkår for råden over offentlige veje og pladser for afholdel-
se af offentlige arrangementer er følgende: 
 

- At der ikke sker beskadigelser af de benyttede arealer. 

- At pløkhuller - efter teltopsætning på asfalterede arealer - opfyldes med tjære. 

- At der tages tilbørligt hensyn til områdets øvrige brugere, samt at området forlades i ryddelig stand 

efter brugen. 

- At de nærmere detaljer om benyttelsen af arealerne aftales med vor driftsafdeling Vej, Park og 

Havn, tlf. 6351 6261. 

- At der er fri passage for beboere og beboere med køretilladelse til deres ejendomme hvis intet an-

det fremgår af tilladelsen. 

- At brand- og redningskøretøjer kan passere uhindret igennem rådighedsarealerne - friholdt køreba-

nebredde på minimum 2,8 m. 

- At udarbejdet skilteplan til politimyndigheden samtidig fremsendes til vejmyndigheden  

teknik.miljoe@langelandkommune.dk - skilteplanen skal være forsynet med følgende ID: Navnet på 

udsteder, dato og angivelse af sagsforhold. 

- At der foreligger en endelig tilladelse fra Fyns Politi. 

 

Myndighedsudøvelsen omkring offentlige arrangementer varetages af politiet. Det er Fyns Politi der giver 

en samlet tilladelse til afholdelse af et offentligt arrangement. Politiet udsteder tilladelsen på grundlag af en 

ansøgning fra arrangøren af det offentlige arrangement og på grundlag af arrangørens tilladelse til anven-

delse af det foreliggende brugsareal. Er der tale om et offentligt brugsareal indhenter arrangøren en tilla-

delse hos kommunen. Er der tale om et privat areal indhenter arrangøren en tilladelse hos den private ejer. 

Link til ansøgningsskema hos Fyns Politi:  https://politi.dk/fyns-politi/om-fyns-politi/tilladelsescenter 

 

 

I øvrigt skal vi henlede opmærksomheden på indhentning af andre former for tilladelser hos Langeland 

Kommune i forbindelse med offentlige arrangementer på offentlige og private arealer: 

 Transportable konstruktioner - jf. Bilag 9 i Bygningsreglementet, 

 Telte med et samlet areal større end 50 m2 – dog ikke certificerede 

 Scener 

 

Tilladelser hertil skal indhentes hos kommunens afdeling 

for byggesager,  

teknik.miljoe@langelandkommune.dk 

• Musik – Langeland Kommunes miljøafdeling 

skal godkende støjniveauet af hensyn til 

omboende. 
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