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Regulativ for opsætning af skilte, plakater og
 bannere i Faxe Kommune

§ 1 Formål
I løbet af et år afholdes der mange forskellige offentlige arrangementer i Faxe Kommune. 
Arrangørerne har et behov for at henlede publikums interesse for disse arrangementer og 
ofte er opsætning af plakater på vejarealer en forudsætning for at arrangementerne kan 
finansieres og finde sted. Samtidig har kommunen et ønske om at undgå, at hele byen 
bliver skæmmet af hundredvis af mere eller mindre kønne plakater overalt. Derfor har 
Faxe Kommune udarbejdet nedenstående sæt af regler for plakatopsætning.

§ 2 Anvendelsesområde
Med hjemmel i Lov om offentlige veje § 102, Privatvejlovens § 66, Bekendtgørelse af 
færdselsloven § 99 og Naturbeskyttelsesloven § 21 er følgende retningslinjer for opsætning 
af midlertidige skilte, plakater og bannere til byfest, festival og lignende gældende for 
Faxe Kommune.

Opsætning af skilte, plakater og bannere kræver tilladelse. Tilladelsen udstedes af Faxe 
Kommune. Ansøgningen sendes digitalt gennem www.borger.dk eller www.virk.dk. 

§ 3 Reglerne
1. Plakater må ikke opsættes på veje i det åbne land.
2. Plakater kan indenfor byerne Haslev, Terslev, Dalby, Karise, Faxe, Faxe Ladeplads 

og Rønnede/Kongsted, opsættes på hver 3. el- eller belysningsmast, i det område 
der afgrænses af de sort/hvide byzonetavler (E55-tavler). 

Der må ikke opsættes plakater i Jernbanegade i Haslev, samt på Vinkældertorvet i 
Faxe.

I landsbyer og anden tættere bebyggede områder, må plakater opsættes på hver 
anden el- eller belysningsmast, i det område der afgrænses af de sort/hvide 
byzonetavler (E55-tavler), henholdsvis blå bynavnetavler.

3. Plakater må højst måle 60 x 120 cm.
4. Plakater må tidligst opsættes 14 dage før arrangementets start.
5. Plakater skal nedtages senest dagen efter arrangementets afslutning.
6. Ingen plakater må sidde i sammenlagt mere end 20 dage.
7. Der må kun opsættes plakater på el- eller belysningsmaster. Opklæbning på 

transformerstationer, kabelskabe, bygninger mv. må ikke finde sted.
8. Til opsætning på master må kun anvendes sejlgarn, plasticstrips eller lignende 

(metaltråd kan forårsage korrosion af metalmaster). Der må ikke bankes søm i eller 
bruges hæfteklammer til opsætning i træmaster. Opklæbning må ikke findes sted.

9. Der må aldrig opsættes plakater eller andre genstande/skrivelser på træer.
10. Opsatte plakater må ikke placeres i kryds, rundkørsler eller i oversigtsarealer 

indenfor en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes eller cykelstis 
nærmeste kant. Plakater må ikke spærre for trafikanternes frie udsyn og må ikke 
placeres foran vejafmærkninger og skilte. Endelig må plakater ikke opsættes på 
signalanlæg.

http://www.borger.dk/
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11. Opsatte plakater må ikke være til gene for trafikkens sikre afvikling. 
Underkanten af opsatte plakater skal til enhver tid befinde sig mindst 2,3 meter over 
cykelsti og 2,2 meter over gangarealer. Der er arrangørens ansvar, at nedfaldne 
plakater omgående bliver fjernet.

12. Hvor plakater anbringes på master med strømførende ledninger, må overkanten af 
plakaterne ikke anbringes nærmere end 1,5 meter fra nederste ledning og skal ske 
med forsigtighed.

13. Ved nedtagning skal alt fastgøringsmateriale fjernes.
14. Det er arrangørens ansvar, at reglerne for opsætning af plakater o.l. i Faxe 

Kommune til enhver tid bliver overholdt. 
Ulovlige plakater vil uden varsel blive nedtaget af Faxe Kommune på arrangørens 
regning. Nedtagningsprisen eller opsamlingsprisen vil normalt være 85 kr. pr. plakat 
excl. moms. Plakater nedtaget eller opsamlet af Faxe Kommune, vil kunne afhentes 
på kommunens materielgård i indtil 30 dage efter arrangementet, når regning for 
nedtagning er betalt.

15. Plakater og bannere der reklamerer for arrangementer udenfor Faxe Kommune 
tillades ikke.

§ 4 Ophængning af bannere
Ophængning af bannere i Jernbanegade, Vestergade og Stationspladsen i Haslev – skal 
ske i eksisterende kroge som er fastgjort i facaderne.

§ 5 Bannere opsat på byggepladshegn
Bannerstationerne samles af 3 stk. byggepladshegn i en trekantet formatering fastsat i 
betonklodser og bundet sammen af strips. På byggepladshegnene fastgøres bannerne.

1. Bannere opsat på private arealer ud mod offentligt vejareal kræver tilladelse fra 
ejer af arealet samt vejmyndigheden.

2. Bannere må ikke opsættes ud mod vejareal hvor hastighedsbegrænsningen er 
over 60 km/t. eller i åbent land.

3. Bannere må tidligst opsættes 3 uger før arrangementets start og nedtages senest 3 
dage efter. 

§ 6 Undtagelser
De anførte regler kan ikke bringes i anvendelse i forbindelse med valgagitation, idet der 
her vil blive anvendt et særligt sæt regler.

§ 7 Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2015 og erstatter Regulativ om opsætning af 
plakater mv. i Faxe Kommune af 21. juni 2007.


