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Retningslinjer for ophængning af plakater.
Valgplakater
Hvad er en valgplakat?
Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en
vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.”
Der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske
efter visse retningslinjer, der er gengivet nedenfor.
For at være omfattet af reglerne, som fritager partier, kandidater og kandidatlister
m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden/kommunen om tilladelse til at hænge
valgplakater op, må valgplakaten ikke være større end 0,8 m2.
Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og
billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende
vejmyndighed eller kommune.
Ansøgningsskema til ophængning af valgplakater større end 0,80 m2 kan udskrives
fra Vejen Kommunes hjemmeside: www.vejen.dk. Ansøgningen sendes i udfyldt
stand til Vejen Kommune, Teknik og Miljø, e-mail: teknik@vejen.dk.
Hvornår må valgplakater hænges op?
Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til
Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på
offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige
veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen kl. 12.00.
Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?
Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore
m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen.
Hvor og hvordan må valgplakater hænges op?
Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for
elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn, samt på indretninger
fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for
autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende
udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for
trafiksikkerheden.
Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og
telefonnummer på den juridiske person eller kandidatliste, der har iværksat
ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person skal suppleres
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med, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der
repræsenterer den juridiske person.
Hvor må valgplakater ikke hænges op?
Valgplakater må ikke hænges op:
1) på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
2) i midterrabatter på veje, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger hvor den
tilladte hastighed er over 60 km/t.,
3) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte
hastighed midlertidig er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
4) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler,
vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
5) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
6) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra
nærmeste kant af valgplakaten,
7) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af
valgplakaten,
8) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af
valgplakaten eller
9) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændring af
vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til
forsyningsvirksomhed.
Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale
udgifterne herved?
Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden
for 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt et påbud herom.
Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for
ovennævnte frist eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejmyndigheden
kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke
indeholder de krævede kontaktoplysninger
Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt
op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.
Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede den fysiske eller juridiske
person, der har iværksat valgplakatophængningen, eller den fysiske person, der
repræsenterer den juridiske person, om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der
ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.
Vejmyndigheden og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til
udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det
ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller
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juridiske person, der er anført på bagsiden af valgplakaten, pålægges at afholde
disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen
ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de
nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for
på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende
kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes
foranledning.
Opsætning af valgplakater, der kræver tilladelse
For at være omfattet af ovennævnte regler i vejloven henholdsvis privatvejloven,
som fritager kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden
om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten som nævnt ikke være
større end 0,8 m2.
Ønsker man at ophænge større valgplakater, bannere og variable valgplakater,
herunder skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der søges om tilladelse
hertil hos den pågældende vejmyndighed efter bestemmelserne i vejloven og
privatvejloven.
Ved ophængning af valgplakater uden for vejareal i det åbne land skal
opmærksomheden henledes på Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning
i det åbne land.
Hvis du vil vide mere
Ovenstående retningslinjer er lavet på baggrund af lov om offentlige veje mv. (lov
nr. 1520 af 27. december 2014), lov om private fællesveje (lov nr. 1234 af 4.
november 2015) samt vejledning om afholdelse af kommunale regionale valg
tirsdag den 21. november 2017 (vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017).
Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til Vejdirektoratet, Juridisk
enhed, e-mail: jur@vd.dk eller tlf. nr. 72 44 31 07.

Andre typer plakater
Med kommunens tilladelse kan du få lov til at ophænge plakater med et kulturelt
eller forebyggende formål, fx cirkus, trafiksikkerhed, musik og lignende. Plakaterne
må kun hænges op indenfor tættere bebygget område, dvs. indenfor
byzonetavlerne.
Du søger om tilladelse til ophængning af plakater via vedlagte ansøgningsskema.
Regler for ophængning


Plakater må ikke hænge nærmere end 10 meter fra vejkryds og rundkørsler.



Plakater må kun hænge i lysmaster.



Ophængning må kun ske med sejlgarn eller plastiksnore uden metalindlæg.



Plakaterne skal hænges mindst 2,20 m over gadeniveau med underkanten og
mindst 1,50 m under laveste elektricitetsledning med overkanten.



Plakaterne må højst have en størrelse på 1,20 x 0,60 m og skal være
monteret på pap eller lignende.



Plakaterne må ikke hænges på træer, læskærme, broer, kommunale
ejendomme, i rundkørsler og vejkryds eller udenfor byzonetavlerne.
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Tidsfrister


Plakaterne må højst hænges op 2 uger før arrangementet.



Plakater og bånd skal være fjernet 1 uge efter den aktuelle hændelse angivet
på plakaten.

Plakater, der er ophængt i strid med ovennævnte – eller ved overskridelse af frist
for nedtagning - vil blive fjernet af Vejen Kommune for arrangørens regning.
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema til ophængning af plakater kan udskrives fra Vejen Kommunes
hjemmeside: www.vejen.dk. Ansøgningen sendes i udfyldt stand til Vejen
Kommune, Teknik og Miljø, e-mail: teknik@vejen.dk.
Ansøgning om tilladelse til ophængning af plakater på statsveje, skal ske til
Vejdirektoratet.
Gå til Vejdirektoratets hjemmeside
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Tilladelse til ophængning af plakater på kommunens vejarealer i
forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer.
Ansøger
(angiv navn på ansøger eller
forening)
Adresse
Kontaktperson
(angiv navn på den person som er
ansvarlig for ophængning af
plakaterne)
Tlf. nr. / Mobil nr.
E-mail
Hvor ønskes plakaterne
ophængt
(angiv område og hvilke veje
f.eks. indenfor en kommune)
Ansøgningen er desuden sendt
til følgende vejbestyrelser
(Staten/Vejdirektoratet,
Kommunen/Teknik og Miljø)

Vejdirektoratet

Kommunen

Ophængningsperiode
Tilladelse ønskes givet i
overensstemmelse med
retningslinjer for ophængning
af plakater på vejareal

Sæt kryds

Dato og underskrift
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