
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Regulativ for ophængning af  plakater, 
bannere og midlertidig vejvisning  

Vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 17. april 2013  
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Plakater  
Arrangører af diverse sports- og kulturelle arrangementer, kan ophænge plakater på vejareal 

uden tilladelse, så længe nedenstående regler følges.  

• Ejer/arrangør er ansvarlig for ophængning, tilstedeværelse og nedtagning af plakater og 

eventuelle skader i denne forbindelse. Skader på vejudstyr vil blive udbedret for 

ejerens/arrangørens regning.  

• Allerede ophængte plakater, hvor arrangementet endnu ikke har fundet sted, må ikke 

fjernes eller overklæbes.  

• Plakater må max være 0,8 m2. Plakaterne skal være opklæbet på en plade, som fastgøres 

forsvarligt. Materialet, som er brugt til ophængningen, skal fjernes igen ved nedtagning. 

Plakater må ikke fastgøres med søm eller skruer.   

• Plakater skal være mærket på bagsiden med navn, adresse og telefonnummer på den 

ansvarlige for ophængningen.  

• Plakater må tidligst ophænges 3 uger før afholdelse af arrangementet og skal være 

fjernet senest 4 dage efter afholdelse af arrangementet.  

• Plakater må ophænges på plakatsøjler og i belysningsmaster på kommunale veje indenfor 

byzonetavlerne (E55 tavler) og på tilgrænsende vejstrækninger med en 

hastighedsbegrænsning på 60 km/t.  

• Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende regulativer på gågader, handelsgader, 

torve og pladser.  

  

Særlige forholdsregler  

Plakater må ikke placeres på steder, hvor de er til gene for trafikafviklingen og 

trafiksikkerheden:  

• Plakater må ikke forringe oversigtsforholdene eller dække for færdselstavler, 

signalregulering eller anden færdselsafmærkning.  

• Plakater skal placeres mindst 0,5 m fra kørebanekant og mindst 0,3 m fra cykelstikant.  

• For plakater skal der være mindst 2,3 m fra jordfladen til plakatens underkant.  

• For plakater, der anbringes i master med luftledninger, må overkanten ikke være højere 

end 3 m over jordoverfladen samtidig med, at der skal være mindst 1,5 m fra plakatens 

overkant til nederste luftledning.  

• Plakater må ikke ophænges i højspændingsmaster, træer, færdselstavler, broer, 

transformerstationer, kabelskabe, læskure samt andet by- og vejudstyr. Derudover må 

der ikke hænges plakater op i midterrabatter, rundkørsler, signalanlæg eller over 

kørebanen.   

• Plakater skal placeres minimum 50 m fra vejkryds, lysreguleringer, rundkørsler og 

byzonetavlerne (E55).  

  

Hvis ovenstående vilkår ikke kan overholdes, skal der indhentes en særskilt tilladelse hos 

vejmyndigheden.  

Vejmyndigheden kan jf. § 81 i Lov om offentlige veje m.v., lov.nr. 1520 af 27. december 

2014  uden forudgående varsel, fjerne plakater på ophængers regning. Afregning vil ske efter 

medgået tid.  
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Bannere over vejareal  
Tilladelse til opsætning af bannere over vejareal, skal indhentes hos Aabenraa Kommunes 

vejmyndighed.  

Arrangører af diverse sports- og kulturelle arrangementer, kan søge om tilladelse til 

ophængning af bannere over vejareal.  

• Ejeren/arrangøren er ansvarlig for ophængning, tilstedeværelse og nedtagning af bannere 

og eventuelle skader i denne forbindelse. Skader på vejudstyr vil blive udbedret for 

ejerens/arrangørens regning  

• Bannere skal være mærket med navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige for 

ophængningen.  

• Bannere må tidligst ophænges 1 uge før afholdelse af arrangementet og skal være fjernet 

senest 4 dage efter afholdelse af arrangementet.  

• Bannere over vejareal må ophænges i belysningsmaster på kommunale veje indenfor 

byzonetavlerne (E55 tavler) og på tilgrænsende vejstrækninger med en 

hastighedsbegrænsning på 70 km/t.  

• Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende regulativer for gågader, handelsgader, 

torve og pladser.  

• I forbindelse med ophængning og nedtagning af bannere, skal ophængningsstedet 

afmærkes efter reglerne for afmærkning af vejarbejder m.m.  

  

Særlige forholdsregler  

Bannere må ikke placeres på steder, hvor de er til gene for trafikafviklingen og 

trafiksikkerheden:  

• De må ikke forringe oversigtsforholdene eller dække for færdselstavler, signalregulering 

eller anden færdselsafmærkning.  

• Bannere som hænger over vejarealet, skal der være mindst 4,5 m fra jordfladen til 

bannerets underkant.  

• Bannere må ikke ophænges i højspændingsmaster, træer, færdselstavler, broer, 

transformerstationer, kabelskabe, læskure samt andet by- og vejudstyr.  

• Bannere må ikke ophænges i master med luftledninger.  

• Bannere må ikke ophænges i skilteportaler.  

• Bannere skal placeres minimum 50 m fra vejkryds, lysreguleringer, rundkørsler og 

byzonetavlerne (E55).  

  

Materialet, som er brugt til ophængningen af bannere, skal fjernes igen ved nedtagning. 

Bannere må ikke fastgøres med søm eller skruer.  

Vejmyndigheden kan jf. § 81 i Lov om offentlige veje m.v., lov.nr. 1520 af 27. december 

2014  uden forudgående varsel, fjerne bannere på ophængers regning. Afregning vil ske efter 

medgået tid.  
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Midlertidig vejvisning til arrangementer   
Tilladelse til opsætning af midlertidig vejvisning til arrangementer indhentes hos Aabenraa 

Kommunes vejmyndighed.  

Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej.  

• Ejeren/arrangøren er ansvarlig for ophængning, tilstedeværelse og nedtagning af 

vejvisningen og eventuelle skader i denne forbindelse. Skader på vejudstyr vil blive 

udbedret for ejerens/arrangørens regning.  

• Vejvisningen må tidligst opsættes dagen før afholdelse af arrangementet, og skal nedtages 

senest dagen efter.  

• Skiltene skal være forsynet med oplysninger om navn og telefonnummer på den som er 

ansvarlig for opsætningen af vejvisningen.  

• Vejvisningen må ikke opsættes, så den kan forveksles med den officielle afmærkning, og 

må ikke være til gene for oversigten fra vejtilslutninger eller for færdslen i øvrigt.  

• Skiltene må højst være 1 m2 store.  

• Skiltene må ikke opsættes på vejudstyr, som signalmaster, standere til vejskilte og 

elmaster - gælder dog ikke master for vejbelysning.  

• Skiltene skal have fornøden afstand til færdselsarealer, min. 1 m fra kørebanekant og min. 

0,30 m fra cykelstikant.  

  

Vejmyndigheden kan jf. § 81 i Lov om offentlige veje m.v., lov.nr. 1520 af 27. december 

2014  uden forudgående varsel, fjerne plakater på ophængers regning. Afregning vil ske efter 

medgået tid.  

  


