
 

  

Notat 
 

Plakater ved vejen 

 

Dato: 7. juni 2018 

Opsætning af plakater kræver tilladelse fra KOMMUNEN eller STATEN via Virk.dk, 

https://indberet.virk.dk/search/virk/raaden%20over%20vejareal. 

 

Der kan også søges via Frederikshavn Kommunes hjemmeside, 

http://frederikshavn.dk, og  

Vejdirektoratets hjemmeside, http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-

tilladelser/tilladelser/Sider/default.aspx. 

 

Det er selvfølgelig afhængig af, om du ønsker at anbringe plakater på kommunevej 

eller statsvej. Følgende veje i Frederikshavn kommune er statsveje: Rute E45, rute 40 

(Frederikshavn – Skagen) og rute 35 (Hjørring – Frederikshavn). 
  

Størrelse og visuelle begrænsninger  

Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m2, og de skal være monteret på plader, 

som kan anbringes på lysmaster.   
  

Plakaterne må ikke kunne forveksles med officielle færdselstavler. Plakaterne må ikke 

være belyste eller være lysreflekterende.  
  

Hvilke veje (kun veje under kommunens administration) 

Plakaterne kan som udgangspunkt kun opsættes på følgende veje i Sæby, Frederiks-

havn og Skagen – og kun inden for bymæssigt område: 

 

Skagen, se side 3:  

Kattegatvej, Buttervej,Hans Baghs Vej, Vestre Strandvej, Skagavej og Højensvej  

 

Frederikshavn, se side 4: Gærumvej, Koktvedvej, Søndergade (mellem Koktvedvej 

og Gærumvej), Rådhus Allé (fra rute 35/40 til Rimmensgade), Rimmensgade (vest for 

Rådhus Allé), Rimmens Allé, Niels Juels Vej, Suderbovej, Knivholtvej og Vensysselvej. 

 

Sæby, se side 5: Ålborgvej, Frederikshavnsvej, Søndre Ringvej og Solsbækvej (syd for 

Søndre Ringvej)   
 

Opsætning  

Plakaterne må opsættes i lysmaster. Der skal tages de nødvendige hensyn, således at 

overfladebehandling på masterne ikke beskadiges. Plakater skal monteres med snor 

eller plastikstrips) – aldrig metaltråd. Plakaterne skal fastgøres forsvarligt.  
  

Plakaterne må som udgangspunkt ikke monteres på vejinstallationer (teknikskabe, 

skilte osv.).   
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Plakaterne må ikke opsættes på eller i nærheden af officielle færdselstavler, så de 

dækker for tavlerne, og ikke nærmere end 20 meter fra signalregulerede kryds, rund-

kørsler og jernbaneoverskæringer. De må ikke forringe den fri oversigt.   
  

Plakaterne må ikke anbringes nærmere end 1 meter til færdselsarealet. De må ikke 

være i midterrabat, og de skal sidde mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti (plakatens 

underkant). 
 

I nærheden af skoler har plakater koordineres med Frederikshavn Kommunes Trafik-

sikkerhedsudvalg, hvis tidsrummet falder sammen med skolestart.   
 

Tidspunkt for opsætning og nedtagning  

Plakaterne kan som udgangspunkt tidligst opsættes 14 dage før arrangementet, og 

skal nedtages senest dagen efter arrangementet.   
  

Alt opsat materiale skal fjernes, når plakaterne nedtages.   
  

Ansvar  

Kommunen har ret til uden forudgående varsel at fjerne plakater på ejers regning, hvis 

de er til ulempe for færdslen. Fjernede plakater kan afhentes på kommunens material-

gård indtil 1 uge efter tidsrummets udløb. 
  

Plakaternes ejer har det fulde ansvar over for tredjeperson for plakaternes tilstedevæ-

relse ved vejen. Fastsættelse af erstatning er et anliggende mellem skadelid-

te/forurettede og skadevolder (plakaternes ejer) efter dansk rets almindelige regler om 

erstatning (culpa reglen). 

 

Ejeren af plakaterne er pligtig at holde kommunen skadesløs ved erstatningspådrag-

ende forhold, hvis kommunen ved en retssag eller på anden måde måtte blive indblan-

det i en erstatningssag. Ejeren af plakaterne kan ikke rejse krav mod kommunen eller 

Forsyningen, hvis plakaterne skulle lide skade ved forefaldende vejarbejde eller arbej-

de ved masterne.  

 

Enhver udgift i forbindelse med plakaterne er vejmyndigheden og politiet uvedkom-

mende. 
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