
 

 

Bestemmelser for opsætning af plakater på offentlige vejarealer og private 
fællesveje i Langeland Kommune 
 
Generelle bestemmelser om opsætning af plakater 

 Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej eller til en privat fællesvej i by 
og bymæssige områder hørende areal ikke anvendes til varig eller midlertidig 
anbringelse af skilte – plakater, bannere, m.m. – (herefter benævnt plakater). 

 Opsætning af plakater kan benyttes af foreninger, velgørenhedsorganisationer og 
særlige kommercielle virksomheder – f.eks. cirkusvirksomheder. 

 Opsætning af kommercielle virksomhedsorienterede plakater – reklamer m.m. tillades 
ikke. 

 Opsætning af plakater må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.  

 Plakater der ønskes ophængt på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende kræver 
særskilt tilladelse fra ejeren.  

 Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.  

 Vejbestyrelsens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af 
plakaterne. 

 
Perioder for ophængning og nedtagning af plakater 

 Plakater opsættes tidligst 2 uger før arrangementsstart. 

 Plakater skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementets afholdelse. 
 
Geografi – Hvor må plakaterne ophænges 

 Plakaterne må ikke opsættes udenfor byzone. 

 Plakater må ikke anbringes således, at de er til gene for medtrafikanterne.  

 På lavspændingsmaster er opsætning tilladt, såfremt plakater ikke opsættes højere end 
3 m til overkant. 

 Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste el-førende ledning.  

 Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 m over fortov/cykelsti/rabat målt 
til underkant af plakat. 

 Plakater må ikke anbringes nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra 
cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.  

 Plakater må kun opsættes på eksisterende konstruktioner, stativer m.v. Der må ikke 
etableres særlige konstruktioner og stativer m.v. eller isættes jordspyd alene til brug for 
ophængning af plakater.  

 Plakater må ikke opsættes på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og 
lignende.  

 Plakater må ikke opsættes på broer, bygværker og portaler.  

 Plakater må ikke opsættes i midterrabat. 
Plakater må ikke opsættes på højspændingsmaster. 

 Plakater må ikke opsættes tættere på end 50 m fra rundkørsler og vejkryds.  

 Plakater må ikke opsættes på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. 
færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.  

 Plakater og bannere må ikke opsættes eller udspændes over kørebanearealer. 
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Teknisk – Hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må plakaterne have 

 Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.  

 Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, f.eks. masonit, 
finer eller lign.  
Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk binding.  

 Materialer til brug for opsætning af plakater skal fjernes ved nedtagning. 

 Størrelsen må ikke overstige 0,8 m2, og må ikke overstige 0,8 m i bredden. 
 

 
Konsekvenser – Fjernelse af plakater 

 Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vejlovens § 81 såfremt påbud herom ikke 
efterkommes, at fjerne plakater, der er opsat uden tilladelse. Fjernelse sker uden 
forudgående varsel, hvis plakaterne er til ulempe for færdslen. Fjernelse sker på den 
pågældendes regning.  

 Fjernede plakater kan, mod betaling af omkostningerne ved nedtagningen, afhentes ved 
vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen. De fjernede plakater vil herefter blive 
destrueret.  

 Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende 
retningslinjer fjernes med kort varsel efter påbud og (mundtlig) partshøring af 
tilladelseshaveren. 

 
Erstatning ved skader på vejens udstyr 

 Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til Vejbestyrelsen, der vil lade 
skaden udbedre for ”plakatejers” regning. 

 
Lovhjemmel: 

 Lov om offentlige veje § 80 og 81 

 Privatvejslovens § 66  
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