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Regler opsætning og nedtagning af valgplakater i Albertslund Kommune

Der er ikke noget egentlig lovgrundlag for opsætning og nedtagning af valgplakater, men spredte bestemmelser i 
lovgivningen samt en bekendtgørelse om valgagitation. Notatet er en sammenskrivning af bestemmelserne i 
lovgivningen samt kommunens praksis. 

Hvem må hænge plakater op?
 Kun opstillingsberettigede og godkendte kandidatlister må ophænge valgplakater

Plakaternes størrelse, udseende, beklædning mv. 
 Plakaterne må maksimalt have en størrelse af 0,8 m2.
 Plakaterne skal opklæbes på en plade. 
 Der må ikke anvendes selvlysende materiale på plakaterne. 

Opsætning af plakaterne
Albertslund Centrum

 Albertslund Center og Rådhusområdet friholdes for opsætning af valgplakater. Der må således ikke 
ophænges valgplakater på kommunale veje og stier indenfor det på kortet afmærkede areal. Dog må der 
ophænges valgplakater på hele Nordmarks Alle og på Albertslundvej.

Udenfor Albertslund Centrum
 Partierne sørger selv for, at der sættes plakater op udenfor Albertslund Centrum. 
 Ved ophængning må der kun anvendes ledningsstrips. 
 Der må opsættes plakater tre weekender før valget. 
 Plakater må opsættes i tidsrummet mellem kl. 6 og 22.  
 Færdselslovens regler gælder ved op- og nedtagning. 
 Partierne skal tage deres valgplakater ned senest fem dage efter valget. 
 Hvis plakaterne ikke er taget ned indenfor fristen, vil kommunen tage plakaterne ned på partiernes 

regning. 

Ophængning på masterne er betinget af: 
 Valgplakater må ophænges på lysmaster og lygtepæle, men ikke i trafikskilte.
 Plakaterne skal bindes fast med ledningsstrips, og der må ikke bruges søm eller lim.
 Ved ophængning af plakaterne, må personen ikke komme tættere på ledningerne end 1 meter. 
 Plakaterne må ikke anbringes højere end 1,5 meter under laveste ledning. 
 Tilladelse fra den pågældende myndighed, som skal sendes til partiernes lokale afdelinger. 
 Der gælder et generelt forbud mod ophængning af plakater i det åbne land, langs motorveje og 

motortrafikveje samt tilhørende ramper og rastepladser. 

Hvor må plakaterne sættes op: 
 Tættere bebyggede områder, hvor byzonetavle gælder (E55)
 Anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekanten og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. 
 Ikke anbringes højere end 0,5 meter under laveste elførende ledning. 
 Placeres i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkanten af plakaten. 
 Kun ophæng på eksisterende konstruktioner, stativer mv. 
 Ikke ophæng på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure eller lignende. 
 Ikke på broer, bygværker og portaler. 
 Ikke i midterrabat. 
 Ikke på højspændingsmast. 
 Ikke på motorveje/motortrafikveje inkl. ramper og rastepladser. 
 Ikke så de dækker for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, 

vejvisningstavler, signalregulering og andet vejudstyr. 
 Ikke ophæng eller udspænding af bannere over kørebaneareal. 
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Teknik: 
 Skal være sikret mod væltning og forsvarligt gjort fast. 
 Bør fastgøres med ikke metallisk binding. 
 Materialer til brug for ophængning skal fjernes ved nedtagning. 

Ansvar: 
 Partierne er ansvarlige for, at plakaterne bliver hængende i ophængningsperioden. 
 Plakater til gene for trafikken kan fjernes uden forudgående advarsel jf. vejlovens § 102 stk. 2. 
 Valgplakater som ophænges i modstrid med reglerne betragtes som ulovlige og skal tages ned. Hvis 

kommunen vurderer, at plakater er til ulempe for færdslen, er kommunen og i påtrængende tilfælde 
politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne plakaterne for kandidatlistens regning.

 Disse regler er gældende for kommunens offentlige veje. På private veje skal du have tilladelse fra 
grundejerne, før du hænger valgplakater op. På statsveje kræves der tilladelse fra Vejdirektoratet.

Der henvises til følgende: 
Bkg nr. 645 af 12. oktober 1989 om valgagitation, som senere ændret ved bkg. nr. 828 af 25. november 1998
Lbkg nr. 893 af 9. september 2009 vejloven, offentlige veje §§ 102 og 103
Lbkg nr. 433 af 22. maj 2008 vejloven, private veje § 49
Lbkg nr. 1058 af 4. november 2008, færdselslovens § 99 
Lbkg nr. 1042 af 20. oktober 2008, naturbeskyttelsesloven § 21
Vejdirektoratets standardvilkår for ophængning af valgplakater på vejareal i forbindelse med afholdelse af 
offentlige valg, folkeafstemninger og lignende, november 2006
http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=181930

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=181930
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