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Retningslinjer for udlån af flagmateriel 

Aabenraa Kommune ønsker at medvirke til at festliggøre 

forskellige begivenheder i kommunen. Derfor har kommunen 

besluttet at give foreninger, institutioner og organisationer 

mulighed for at låne flagmateriel i forbindelse med afholdelse af 

arrangementer. 

Hvem kan låne 

Foreninger, kommunale- og selvejende institutioner med 

driftsoverenskomst eller driftsaftale med kommunen samt 

organisationer med alment, velgørende formål kan efter 

forudgående aftale med Driftsenheden låne flagmateriel 

vederlagsfrit. 

Flagmateriel 

Flagmateriel består af et begrænset parti flag, der passer til 6. m 

flagstang, flagrosetter, flagstænger, holdere, 

vejvisnings/informationstavler, færdselstavler og affaldsstativer. 

Til formålet har Aabenraa Kommune danske flag og officielle 

nationalflag. Flagene er til en 6 meters flagstang. 

Til hvad kan der lånes 

Der kan lånes flagmateriel til jubilæer, åbningsceremonier, 

byfester, ringridning, indvielser og lignende arrangementer i 

Aabenraa Kommune. Emnerne er ikke udtømmende, og i 

tvivlstilfælde træffer Driftsenheden afgørelse. 

Betingelser for lån af flagmateriel 

Flagmateriel kan efter forudgående aftale leveres eller afhentes 

på kommunens opbevaringsdepot i Kliplev. Ved udbringning 

leveres flagmateriel af Driftsenheden. Bortkommet eller ødelagt 

materiel erstattes af låner. 

 

 

Betingelser for levering af flagmateriel 

Foreninger eller institutioner kan inden for en rimelig grænse få 

flagmateriel leveret vederlagsfrit til et arrangement – som 

udgangspunkt én lastvognstransport.  

En forening, institution eller organisation kan også vælge selv at 

afhente flagmateriel. 

Flag skal låner af praktiske årsager altid selv afhente og aflevere 

ved Driftsenheden, Kirkegårdsvej 27, Kliplev. 

Betingelser for flagning 

I forbindelse med flagning i kommunens indre byer skal der altid 

søges forudgående myndighedsgodkendelse hos Trafik & Anlæg 

på denne mail: entre@aabenraa.dk. Langs handelsgaderne må 

der alene flages fra stænger i faste holdere. 

Hejsning og nedtagning af flag påhviler altid låner. Hejsningen af 

flag skal tidligst ske ved solopgang og nedtagning sker senest 

ved solnedgang. 

Flagning med andre nationalflag end de nordiske kræver særlig 

tilladelse fra politimesteren. Der må alene flages med nationalflag 

fra kommunens flagstænger monteret i faste holdere.  

Tidsfrist for bestilling 

Bestilling af flagmateriel skal ske seneste en uge før 

arrangementets afholdelse og udlånes efter princippet ”Først til 

Mølle”.  


