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Retningslinjer for den forvaltningsmæssige håndtering af ulovligt ophængte
valgplakater.
Ophængning og nedtagning af valgplakater er reguleret i lov om offentlige veje
(vejloven) og lov om privat fællesveje (privatvejloven)1.
Valgplakater, der er i strid med gældende regler, kan påbydes nedtaget eller fjernet af kommunen.
I Stevns Kommune gøres der brug af denne kan-bestemmelse ud fra følgende retningslinjer:


Vejmyndigheden forestår den forvaltningsmæssige håndtering af ulovligt ophængte valgplakater.



Vejmyndigheden kan ved egen konstatering iværksætte foranstaltninger i forhold til ulovlig ophængte valgplakater, men hovedreglen er, at der først påbegyndes en myndighedsbehandling, når der er modtaget en konkret henvendelse.



Henvendelse skal være så specifik oplyst, at det er muligt for vejmyndigheden
at foretage en direkte kontrol af den/de evt. ulovligt ophængte valgplakater.
(f.eks. en eksakt adresse eller specifik rundkørsel).



Ved konstatering af en ulovlig ophængt valgplakat sendes der påbud om nedtagning inden 24 timer eller anden nærmere anført tidsfrist.



Påbud sendes til den fysiske eller juridiske person, der står angivet på den
ulovlig ophængte valgplakat. Det er et lovkrav, at de ophængte valgplakater er
forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

1

POLITIK & BORGER

Lov om offentlige veje m.v. § 85, stk. 3 til 6 og lov om private fællesveje § 66 b, stk. 3 til 6.
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Hvis valgplakaten ikke er nedtaget inden for den meddelte frist i påbuddet kan
vejmyndigheden nedtage valgplakaten.



Vejmyndigheden kan uden påbud nedtage:
o
o
o
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Valgplakater, der er ophængt før det tilladte tidspunkt.
Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.
Valgplakater, der er ulovligt ophængt og som mangler kontaktoplysninger på ophængeren.



Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning anmode kontaktpersonen om at
afhente valgplakaten/-plakaterne.
Valgplakater, der ikke er afhentet seneste 6 måneder efter valget, kan destrueres.



Vejmyndighedens opgjorte udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter
til udbedring af skader på vejtræer og indretninger opkræves hos kontaktpersonen eller evt. af det parti / den kandidat, der er anført på valgplakaten.
Opgørelse / faktura fremsendes af vejmyndigheden til den anførte kontaktperson på valgplakaten.
Hvis valgplakaten ikke er anført med en kontaktperson, sendes opkrævningen
til partiet eller den opstillede kandidat på valgplakaten.
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