Opsætning af plakater/skilte på vejareal
Ophængning af plakater/skilte kræver ikke en tilladelse fra kommunen, såfremt du overholder de gældende
retningslinjer. Dette regulativ gælder ikke for valgplakater. Klik her for at læse reglerne for plakater.

Generelle bestemmelser






Ejeren/arrangøren er ansvarlig for plakaternes/skiltenes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning
og eventuelle skader både overfor masteejerne og tredje mand
Plakater/skilte, hvor arrangementet endnu ikke har fundet sted, må ikke fjernes eller overklæbes
Plakater/skilte må ikke have gul baggrundsfarve
Plakater/skilte, som ophænges i strid med gældende regler, vil uden forudgående varsel blive fjernet
af kommunen for ansøgerens regning
Plakater/skilte skal være mærket med navn, adresse og telefonnummer på den der er ansvarlig for
opsætningen

Hvem må hænge plakater/skilte op?


Arrangører af diverse sports- og kulturelle arrangementer

Hvor må plakaterne/skiltene hænges op?



På belysningsmaster på kommunale veje indenfor bebygget område afmærket med byzone-tavle
I Sønderborg, Nordborg og Gråsten indre by, må der kun opsættes plakater/skilte på plakatsøjler
indenfor de afgrænsede zoner. Se kort på side 3.

Hvor må plakaterne/skiltene IKKE hænges op?





På færdselstavler, broer, transformerstationer, kabelskabe, læskure og i højspændingsledninger og
træer og andet by- og vejudstyr
I midterrabatter, rundkørsler, signalanlæg eller over kørebanen
Plakater/skilte må ikke placeres efter begyndelse af en svingbane
Må ikke placeres tættere på end 50 meter fra byzonetavler, vejkryds, rundkørsler, og lysreguleringer,
målt fra signalstander

Hvordan skal plakaterne/skiltene hænges op?





Plakater/skilte må kun anbringes på steder, hvor de ikke er til gene for oversigtsforholdene,
trafikafviklingen og trafiksikkerheden
Plakater/skilte skal placeres mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant
Plakater/skilte skal placeres mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakaten
I master med luftledninger skal der være mindst 1,5 meter fra plakat/skilt til nederste luftledning

Plakat/skilte størrelse og fastgørelse
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Plakater/skilte må højst have en størrelse på 0,8 m2
Plakater/skilte skal være opklæbet på en plade, som skal gøres forsvarligt fast
Plakater/skilte må ikke fastgøres med metaltråd, søm eller skruer
Materiale som er brugt til ophængningen skal fjernes ved nedtagning af plakater

Hvor længe må plakater/skilte hænge?




Plakater/skilte må tidligst ophænges 3 uger før afholdelse af arrangementet
Plakater/skilte skal være fjernet senest 4 dage efter afholdelse af arrangementet
Ophængning og nedtagning af plakater/skilte må kun finde sted udenfor lygtetændingstiden
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