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Placeringen af valgagitatorisk materiale udenfor vejarealet eller på køretøjer/trailere
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Reglerne om valgplakater i vejloven omhandler udelukkende valgplakater opsat på vejarealet.
Hovedreglen i vejloven er, at placering af skilte eller genstande på vejarealet kræver vejmyndighedens tilladelse. Reglerne i §§ 84 og 85 er en undtagelse fra hovedreglen og giver mulighed for
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opsætning af valgplakater uden vejmyndighedens tilladelse, såfremt en række betingelser er
overholdt.
Nedenfor er en beskrivelse af mulighederne for at opsætte valgagitatorisk materiale udenfor vejarealet, samt på køretøjer og trailere.
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Generelle regler om valgagitation findes i bekendtgørelse om valgagitation . Bekendtgørelsen administreres af Justitsministeriet.
Valgagitatorisk materiale opsat på privat areal i åbent land
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Ved opsætning af valgagitatorisk materiale i det åbne land skal reglerne i naturbeskyttelseslovens
§ 21 iagttages. Det fremgår af § 21, stk. 2, nr. 4, at det er lovligt at opsætte plakater i forbindelse
med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger.
Valgagitatorisk materiale opsat på privat areal i by
Hverken vejloven eller naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser, der regulerer opsætningen af valagitatorisk materiale på privat areal i byer.
Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse om valgagitation, at opslag af plakater o. lign. i valgagitatorisk
øjemed på eller ud til offentlig gade, vej eller plads må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger. For at opsætte valgagitatorisk materiale på privat ejendom udenfor vejarealet kræver
det således en tilladelse fra ejendommens ejer.
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Lov nr. 1520 af 27. december 2014 med senere ændringer.
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Som defineret i vejlovens § 3, nr. 10, og inden for den i vejlovens § 84, stk. 1, nærmere angivne periode.
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Bekendtgørelse nr. 645 af 12. oktober 1989.
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Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.
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Plakater, digitale reklamer eller andet opsat materiale, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges
fjernet, hvis de har lighed med autoriseret afmærkning, eller de i øvrigt kan virke vildledende eller
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være til ulempe for færdslen jf. færdselslovens § 99, stk. 3.
Der er ingen tidsramme for, hvornår det er muligt at valgagitere på privat areal i by.
Valgagitatorisk materiale på køretøjer og trailere
Det fremgår af § 3, stk. 4 i bekendtgørelse om valgagitation, at det er tilladt at anvende køretøjer
forsynet med valgplakater. Politiet kan dog forbyde anvendelsen, såfremt det giver anledning til
eller medfører konkret fare for brud på den offentlige orden.
Såfremt en trailer forsynes med valgagitatorisk materiale eller generel reklamering, er det væsentligt, at traileren benyttes som trailer og parkeres efter de gældende regler og ikke alene bruges
som stationær reklamesølje på vejarealet. Hvis traileren benyttes som stationær reklamesølje på
vejarealet kræver placeringen en tilladelse efter vejlovens § 80.
Der er ingen tidsramme for, hvornår det er muligt at valgagitere på køretøjer og/eller trailere.
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Lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013 med senere ændringer.
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