
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler for opsætning af plakater i Roskilde Kommune 

  

Formål 

Hvis du afholder et offentligt, kulturelt arrangement i Roskilde 

Kommune har du mulighed for at opsætte plakater på udvalgte 

vejstrækninger. Det er ikke muligt at sætte plakater op for 

arrangementer, der bliver afholdt i andre kommuner. 

Roskilde Kommune sørger desuden for opsætning af indleverede 

plakater på 14 søjler rundt om i kommunen 1 gang om ugen. 

 

Formålet med disse regler er bl.a. at sikre, at der kun bliver opsat 

plakater for arrangementer, der bliver afholdt i kommunen og 

at plakater ikke bliver siddende for længe og på steder, hvor det 

ikke er hensigtsmæssigt – f.eks. af hensyn til trafiksikkerheden. 

 

Hjemmel/anvendelsesområde 

”Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og 

beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., 

samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige 

foranstaltninger”, §9, stk. 1. 

 

Lov om offentlige veje, § 80 

 

Lov om private fællesveje, §66 

 

Lov om Naturbeskyttelse, § 21 

 

 

Undtagelse 

Disse regler gælder ikke, hvis der er tale om valgplakater 

(valgagitation). I de tilfælde vil blive anvendt regler specifikt for 

valgplakater: 

 

”Lov om offentlige veje”, §84 og 85 

 

”Lov om private fællesveje”, §66 a og b 
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Side 2 af 6 Plakatsøjler 
 

Der er 14 søjler i alt og de er fordelt over det meste af kommunen 

på følgende placeringer: 

 

1) Himmelev Sognevej (v/Himmelev Centeret) 

2) Svogerslev Hovedgade (v/Svogerslev Centeret) 

3) Schmeltz Plads (v/Ringstedgade) 

4) Ringstedvej (v/Skovbogade) 

5) Møllehusvej (v/Ved Hallen) 

6) Astersvej (v/Østervangsskolen og Jakobskirken) 

7) Algade (v/Hestetorvet) 

8) Bønnelyckes Plads (v/Ringstedgade) 

9) Gulddyssevej (v/Rosentorvet) 

10) Jyllinge Parkvej (v/Jyllinge Centeret) 

11) Søndergade (v/Viby Station) 

12) Stationsvej (v/Hovedgaden) 

13) Trekroner Centervej (v/Trekroner Station) 

14) Tingvej (v/købmanden) 

 

 

Vilkår for opsætning på plakatsøjlerne 

 Hvis du har plakater, du ønsker opsat, skal du senest 

mandag i den uge, du vil have plakaterne sat op, aflevere 

14 plakater på rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde 

eller på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 

4000 Roskilde. Du kan dog godt aflevere plakaterne før, 

hvis du har dem klar. Opsætningen er gratis. 

Vi kan også sørge for opsætning i Byens Hus, hvis du 

sammen med de øvrige plakater afleverer 1 plakat i max. 

A3-størrelse. 

 Plakaterne skal vedrøre et arrangement, der bliver 

afholdt i Roskilde Kommune. 

 Arrangører må ikke selv opsætte plakater på søjlerne. 

Hvis du opsætter plakater på søjlerne på egen hånd, vil 

du modtage en regning for afrensning af søjlerne. 

 Plakater på søjlerne er opsat i ca. 10 dage i alt. I særlige 

situationer og i perioder med få plakater, kan de ofte 

sidde på søjlerne lidt længere. 

 Vi anbefaler, at plakaterne trykkes på papir, som er nemt 

at klistre op; dvs. papir, der ikke har en meget glat 

overflade eller er for tykt. Ellers er der risiko for, at 

plakaterne glider ned af søjlerne. 

 Plakater til opsætning på søjlerne må max. være A1-

størrelse (60x84 cm). 

 Søjlerne bliver løbende afrenset efter behov. 
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På disse vejstrækninger må du opsætte plakater 

 

Indre ringvej i Roskilde by: 

Sankt Clara Vej 

Kong Valdemars Vej 

Ny Østergade 

Jernbanegade (fra Allehelgensgade til Ringstedgade) 

Borgediget 

Byvolden 

Sankt Mortens Vej (mellem Hedegade og Sankt Hans 

Gade/Maglekildevej) 

 

Ydre ringvej/Indfaldsveje til Roskilde by: 

Holbækvej 

Ringstedvej (mellem Holbækvej og Lille Holbækvej) 

Søndre Ringvej (mellem Stenvænget og Køgevej) 

Køgevej (til Motelvej) 

Østre Ringvej (mellem Køgevej og Forsythiavej) 

Københavnsvej (mellem Kong Valdemars Vej og 

Navervej/Betonvej) 

Frederiksborgvej (mellem Sankt Clara Vej og Baunehøjvej) 

Klosterengen (mellem Kong Valdemars Vej og Østbyvej) 

 

Trekroner: 

Trekroner Allé (mellem Trekronerskolen og 

Marbjergvej/Trekroner Parkvej) 

Nordens Parkvej 

Trekroner Parkvej 

 

Himmelev: 

Herregårdsvej 

Himmelev Bygade (indtil Terrasserne) 

Fynsvej 

 

Veddelev: 

Baunehøjvej (i Veddelev by) 

Fiskervejen (mellem Veddelev Bygade og Strandvejen) 

 

Ågerup: 

Ågerupvej (i Ågerup by) 

Gundsølillevej (i Ågerup by) 

 

Herringløse: 

Herringløse Bygade (mellem Østrupvej og Rytterkær) 
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Hovedgaden 

Sognevej (mellem Hovedgaden og Gundsømagle Parkvej) 

Gundsømagle Parkvej (mellem Sognevej og Gulddyssevej) 

Piledyssen (mellem Gulddyssevej og Hovedgaden) 

 

Jyllinge: 

Planetvej 

Baunegårdsvej (mellem Planetvej og Plutovej) 

Jyllinge Parkvej (mellem Planetvej og 

Baunegårdsvej/Lindegårdsvej) 

Osvej 

 

Svogerslev: 

Holbækvej (i Svogerslev by) 

Svogerslev Hovedgade 

Kongemarksvej (i Svogerslev by) 

 

Musicon: 

Rabalderstræde 

 

Darup: 

Darupvej (fra Maglegårdsvej til Darup Idrætscenter) 

Gammelgårdsvej (i Darup by) 

Kamstrupvej (i Darup by) 

 

Kamstrup: 

Kamstrupvej (i Kamstrup by) 

 

Vor Frue:  

Kamstrupvej (i Vor Frue by) 

Vor Frue Hovedgade 

 

Vindinge: 

Tingvej 

Tunevej (i Vindinge by) 

 

Snoldelev: 

Snoldelev Bygade (mellem Sandhøjsvej og Solrødvej) 

 

Gadstrup: 

Hovedgaden 

Salløvvej (mellem jernbanen og Fabriksparken) 

Brordrupvej (mellem jernbanen og Svanevej) 

 

Viby: 

Søndergade (mellem Birkedevejen og Skolevej) 

Parkvej 
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Ørstedvej (mellem Parkvej og Dalen) 

Dalen 

 

Dåstrup: 

Assendløsevejen (i Dåstrup by) 

 

Vilkår for opsætning langs vejene 

 Du må kun opsætte plakater på de ovennævnte 

strækninger og ikke på veje i det åbne land. 

 Du må kun opsætte plakater på hver 3. elmast/lygtepæl. 

 Plakater til opsætning langs vejene må max. være 0,8 m2 

(60 x 120 cm) i lighed med valgplakaters størrelse. 

 Du må kun benytte strips, når du sætter plakaterne op. 

Metaltråd kan forårsage korrosion af metalmaster og 

lignende. 

 Du må tidligst opsætte plakater 10 dage før dit 

arrangement starter. Plakaterne skal være taget ned 

senest 3 dage efter arrangementet er slut. 

 Når du tager plakaterne ned, skal du sørge for, at alle 

strips mm. bliver fjernet og deponeret efter gældende 

regler. 

 Plakaterne skal vedrøre et arrangement, der bliver 

afholdt i Roskilde Kommune. 

 Plakater må ikke sidde længere end sammenlagt 15 dage. 

Påsætning af nye plakater oven på ”gamle”, vil derfor 

ikke blive accepteret som nye. 

 Du må ikke opsætte plakater i oversigtsarealer, 

rundkørsler eller foran vejafmærkninger og skilte eller 

på signalanlæg. Desuden må plakaterne ikke spærre for 

trafikanternes frie udsyn eller være til gene for 

trafikkens sikre afvikling. 

 Når du sætter plakater op, skal underkanten til enhver 

tid være min. 2,3 meter over cykelsti og 2,2 meter over 

gangarealer og i øvrigt respektere vejarealernes 

”fritrumsprofil”. 

 Det er dit ansvar som arrangør, at plakater der falder 

ned, bliver fjernet omgående. 

 Det er dit ansvar, at ”Regler for opsætning af plakater i 

Roskilde Kommune” bliver overholdt til enhver tid. 

Ulovlige plakater samt efterladte strips mm. vil blive 

taget ned/fjernet af Roskilde Kommune på din regning. 

Prisen for nedtagningen udgøres af et startgebyr, der 

bliver fastsat hvert år i kommunens takstblad samt 

afregning for tidsforbrug for selve nedtagningen. 

 Du vil, så vidt det er muligt, kunne afhente plakater, som 

Roskilde Kommune tager ned eller samler op efter 
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afslutning. 


