Retningslinjer for ophængning af midlertidige skilte, plakater, reklamer og
lignende efter vejlovens § 80 og § 86 og privatvejslovens § 66 på vejareal.

Der gives kun tilladelse til ophængning af plakater med oplysning om:
Byfester.
Koncerter.
Cirkusforestillinger.
Lignende enkeltstående arrangementer.
Plakaterne må kun indeholde mindre reklame og sponsorlogoer.
Der gives ikke tilladelse til ophængning af reklamer, oplysning om meningstilkendegivelser,
demonstrationer og anden agitation.
Valgplakater ophænges efter selvstændige bestemmelser i vejlovens § 84 og § 85 og
privatvejslovens § 66. Nedtagning skal være omkostningsfri for Vesthimmerlands kommune.
Tilladelsen gives normalt på nedenstående vilkår:
-

Skilte må tidligst ophænges 3 uger før arrangementet og skal nedtages 5 dage efter
arrangementets afslutning.
Skilte skal placeres i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af
skiltet. (se bilag)
Der må kun ophænges på galvaniserede gadelysmaster. Der må ikke foretages
ophængning på malede master.
Skilte må ikke være større end 0,8 m2.
Skiltene må ikke ophænges på veje med hastighedsbegrænsning på mere end 60 km/t
Skilte skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra
cykelstikant, og må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning.
Skilte/plakater må ikke ophænges, så de dækker for den autoriserede afmærkning,
forstyrrer oversigtsforholdene på vejen og i øvrigt ikke er til fare for trafiksikkerheden.

Skilte må kun opsættes i tilknytning til den lokalitet/by, hvor arrangementet foregår/afholdes.
Vejmyndigheden kan vurdere skiltningen æstetisk, og ved ansøgningen forlange et prøvetryk
medsendt. Opsætningen sker uden ansvar og uden udgift for vejmyndigheden.
Der gøres opmærksom på, at vejmyndigheden og politiet i henhold til vejloven straks kan nedtage
plakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.
Der skal søges en digital tilladelse hos vejmyndigheden på https://rov.vd.dk/.
Vejmyndighedens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakater
Yderligere oplysninger ved henvendelse til vejmyndigheden.
Vesthimmerlands kommune
Vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar. 2018

Plakater på vejareal

