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Til alle kommuner (kopi til alle opstillingsberettigede partier)
Se venligst vedhæftede brev vedrørende tidspunkt for ophængning af valgplakater og rammerne for nedtagning af
valgplakater ved folketingsvalget den 5. juni 2019.
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Ophængning og nedtagning af valgplakater ved folketingsvalget den 5. juni
2019

Doknr.
91828

Der er udskrevet folketingsvalg til afholdelse onsdag den 5. juni 2019.

Dato
7. maj 2019

I dette brev redegøres for hovedpunkterne i reglerne om ophængning og nedtagning af
valgplakater.
Plakatophængning m.v. er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven) 1 og lov om
private fællesveje (privatvejloven),2 der hører under Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet og administreres af Vejdirektoratet.
1. Tidspunkt for ophængning af valgplakater
Valgplakater må ifølge vejlovgivningen hænges op fra den 4. lørdag før valgdagen kl.
12. Ved folketingsvalg må ophængning af plakater dog tidligst ske, når valget er
udskrevet.3 Den 4. lørdag før valgdagen er den 11. maj 2019. Der må således ikke
ophænges valgplakater til folketingsvalg før den 11. maj 2019 kl. 12, uanset at
folketingsvalget er udskrevet før den 4. lørdag før valgdagen.
2. Tidspunkt for nedtagning af valgplakater
Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.),
skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, dvs.
torsdag den 13. juni 2019 ved døgnets afslutning.4
3. Kommunens nedtagning af ulovligt ophængte valgplakater
Valgplakater, der er ophængt før det tilladte tidspunkt, dvs. før den 11. maj 2019, kan
nedtages af kommunen. Der er ikke pligt til at meddele påbud forinden. 5
Valgplakater, der er ophængt på steder, hvor der ikke må ophænges valgplakater, eller
på anden måde er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages af ophængeren inden
24 timer efter, at vejmyndigheden (kommunen) har meddelt påbud herom.6

Se lov nr. 1520 af 27. december 2014 som ændret ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
Se lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
3 Lov om offentlige veje m.v. § 84, stk. 1, og lov om private fællesveje § 66 a, stk. 1.
4 Lov om offentlige veje m.v. § 84, stk. 1, og lov om private fællesveje § 66 a, stk. 1.
5 Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 3, 1. pkt., jf. § 84, stk. 1, og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 3, jf. §
66 a, stk. 1.
6 Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 2, og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 2.
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Hvis en ulovligt ophængt valgplakat mangler oplysninger om ophængeren, kan
kommunen nedtage valgplakaten uden at meddele påbud forinden. 7
Kommunen skal straks efter nedtagning bede ophængeren henholdsvis
kontaktpersonen om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet
senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.8
Kommunen (eller politiet) kan altid straks nedtage valgplakater, der er hængt op, så de
udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, dvs. uden at meddele
påbud forinden.9
Kommunens udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af
skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren eller evt. af det parti eller
den kandidat, der er anført på valgplakaten.10
4. Definition af en valgplakat
Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig
plade, der ikke er større end 0,8 m2”.11
For at være omfattet af de regler, der fritager partier og kandidater m.fl. for at skulle
søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, skal valgplakaten
opfylde disse krav.
Ophængning af større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v.
kræver tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed.12
5. Yderligere spørgsmål
Yderligere oplysninger om reglerne om valgplakater fås ved henvendelse til
Vejdirektoratet, Juridisk Afdeling, e-mail: jur@vd.dk eller tlf.nr. 72 44 33 33.
Ved yderligere spørgsmål til valgets gennemførelse i øvrigt henvises til vejledningen
om afholdelse af folketingsvalg.
Økonomi- og Indenrigsministeriets Valgenhed kan kontaktes på valg@oim.dk eller
telefon 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent

Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 3, 2. pkt., og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 3.
Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 5, og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 5.
9 Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 4, og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 4.
10 Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 6, og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 6.
11 Lov om offentlige veje m.v. § 3, nr. 10, og lov om private fællesveje § 10, nr. 17.
12 Lov om offentlige veje m.v. § 80 og lov om private fællesveje § 66.
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