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Plakatregler for Roskilde Kommune 
 

Formål 
 
I løbet af et år afholdes der mange forskellige offentlige arrangementer i Roskilde 
Kommune. Arrangørerne har et behov for at henlede publikums interesse for disse 
arrangementer og ofte er plakatering på vejarealer m.v. en forudsætning for at 
arrangementerne kan finansieres og finde sted. Samtidig har vi et ønske om at undgå, 
at hele byen bliver skæmmet af hundredvis af mere eller mindre kønne plakater 
overalt. Derfor har Veje og Grønne områder udarbejdet nedenstående sæt af regler 
for plakatering. 
 

Anvendelsesområde 
 
I medfør af ”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 er det tilladt at opsætte plakater 
såfremt plakaterne ikke er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller når 
plakaterne ikke er af anstødelig karakter. Ifølge ”Lov om offentlige veje” § 102 stk. 1 
og ”Lov om private fællesveje” § 49 stk. 1 må der ikke uden vejbestyrelsens tilladelse 
opsættes skilte på offentlige og private fællesveje. I Roskilde Kommune gælder 
endvidere følgende regler for opsætning af plakater på offentlige veje og pladser ejet 
af Roskilde Kommune: 
 

Reglerne 
 
1. Plakater må i Roskilde centrum kun opsættes på kommunens plakatsøjler. Det 

sker ved aflevering af syv plakater i Veje og Grønne områder, Køgevej 80, 4000 
Roskilde, senest 14 dage før arrangementet. Veje og Grønne områder sørger 
herefter for gratis opsætning af plakaterne. Arrangørerne må ikke selv opklæbe 
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Side2/4 plakater. Plakater til opsætning på plakatsøjlerne må højst måle 60 x 84 cm (A2) 
(se venligst ”Instruktion om plakatsøjler i Roskilde Kommune”). 

2. Plakater må ikke opsættes på veje i det åbne land. 
3. Plakater kan udenfor Roskilde centrum opsættes på hver 3. el- eller lygtemast 

på: 
• Den indre ringvej i Roskilde by: Skt. Claravej, Kong Valdemars Vej, Ny 

Østergade, Køgevej indtil Motelvej, Jernbanegade fra Allehelgensgade til 
Ringstedgade, Borgediget, Byvolden og Skt. Mortens Vej.  

• Indfaldsveje til Roskilde by: Holbækvej, Ringstedvej indtil 
Holbækmotorvejens karrusel, Københavnsvej indtil Håndværkervej, 
Frederiksborgvej mellem Skt. Clara Vej og Østre Ringvej og Klosterengen 
mellem Kong Valdemarsvej og Østbyvej.  

• Darup: Darupvej fra Maglegårdsvej til Roskilde Idrætscenter, i Darup by på 
Gammelgårdsvej og Kamstrupvej. 

• Kamstrup: I Kamstrup by på Kamstrupvej. 
• Vor Frue: I Vor Frue by på Kamstrupvej og Vor Frue Hovedgade. 
• Vindinge: I Vindinge by på Tingvej og Tunevej.  
• Himmelev: I Himmelev by på Herregårdsvej, Himmelev Bygade indtil 

Terrasserne og Fynsvej.  
• Veddelev: I Veddelev by på Baunehøjvej og Fiskervejen frem til Strandvejen. 
• Svogerslev: I Svogerslev by på Holbækvej og Svogerslev Hovedgade. 
• Gadstrup: I Gadstrup by på Hovedgaden, Salløvvej mellem jernbanen og 

Egegårdsvej og Brordrupvej mellem jernbanen og Svanevej. 
• Snoldelev: I Snoldelev by på Snoldelev Bygade mellem Sandhøjsvej og 

Smedegade. 
• Viby: I Viby by på Søndergade mellem Birkedevejen og Skolevej, Parkvej, 

Skolevej mellem Parkvej og Søndergade, Ørstedvej mellem Parkvej og Dalen 
og på Dalen. 

• Gundsømagle: I Gundsømagle by på Hovedgaden, Sognevej mellem 
Hovedgaden og Gundsømagle Parkvej, Piledyssen mellem Gulddyssevej og 
Holmevej. 

• Jyllinge: I Jyllinge by på Planetvej, Baunegårdsvej mellem Planetvej og 
Neptunvej, Jyllinge Parkvej mellem Planetvej og Baunegårdsvej. 

 
De pågældende gadestrækninger er alle vist på vedlagte kortbilag. Plakater opsat 
andre steder betragtes som ulovligt opsatte. 
4. Plakater opsat udenfor Roskilde centrum må højst måle 84 x 120 cm. 
5. Ingen plakater må sidde i sammenlagt mere end 15 dage. ”Gamle” plakater med 

påklæbet fornyet dato vil i denne forbindelse ikke blive accepteret som nye 
plakater.  

6. Plakater må tidligst opsættes 7 dage før arrangementets start.  
7. Plakater skal nedtages senest 3 dage efter arrangementets afslutning. 
8. Til opsætning må der kun anvendes sejlgarn eller plastovertrukket ståltråd 

(metaltråd kan forårsage korrosion af metalmaster o.l.). Der må ikke bankes søm 
i træmaster til opsætning. 



 
 
 
 
 
 
 

Side3/4 9. Opsatte plakater må ikke placeres i oversigtsarealer eller i rundkørsler. De må 
ikke spærre for trafikanternes frie udsyn og de må ikke placeres foran 
vejafmærkninger og skilte. Endelig må plakater ikke opsættes på signalanlæg. 

10. Opsatte plakater må ikke være til gene for trafikkens sikre afvikling. 
11. Underkanten af opsatte plakater skal til enhver tid befinde sig mindst 2,3 m over 

cykelsti og 2,2 m over gangarealer og i øvrigt respektere gadernes ”fritrumsprofil”, 
som vist på vedlagte skitse. Det er arrangørens ansvar, at nedfaldne plakater 
omgående bliver fjernet. 

12. Ved nedtagning skal alt bånd fjernes og deponeres forskriftsmæssigt. 
13. Det er arrangørens ansvar, at plakateringsreglerne i Roskilde til enhver tid bliver 

overholdt. Ulovlige plakater vil uden varsel blive taget ned af Roskilde Kommune 
på arrangørens regning. Nedtagningsprisen er et startgebyr på 700,- ekskl. moms 
plus afregning i henhold til medgået tidsforbrug. Plakater nedtaget eller opsamlet 
af Roskilde Kommune vil så vidt muligt kunne afhentes efter nærmere aftale i 
indtil 14 dage efter arrangementets afslutning. 

 
 
 
 
 

Undtagelser 
 
De anførte regler kan ikke bringes i anvendelse i forbindelse med valgagitation så som 
Kommunalvalg eller Folketingsvalg, idet der her vil blive anvendt et særligt sæt af 
regler – typisk på baggrund af information fra Justitsministeriet. 
 
 
 

Instruktion om plakatsøjler i Roskilde  
 
I Roskilde Kommune er der 7 plakatsøjler, som er placeret følgende steder: 
1. Himmelev Centeret ved Himmelev Sognevej 
2. Svogerslev Centeret ved Svogerslev Hovedgade 
3. Schmeltz Plads ved Ringstedgade 
4. Ringstedvej ved Skovbogade 
5. Sortebrødrestræde 
6. Østervangscenteret nord for supermarkedet 
7. Møllehusvej i krydset Ved Hallen 
 
Plakatsøjlerne måler 94 x 200 cm med 3 søjlesider og målene passer til 
”Europaplakater”. 
 
Kommunen sørger for opsætning af plakater med kulturelle arrangementer fra 
foreninger, private eller fra kommunens egne institutioner – opsætningen er gratis. 



 
 
 
 
 
 
 

Side4/4 Plakatsøjlerne afrenses under hensyn til igangværende arrangementer/kampagner, 
som bliver siddende tiden ud på plakatsøjlerne. Plakatsøjlerne afrenses så vidt muligt 
efter 3 lag for at forhindre, at de ser sjuskede ud – dog mindst den 1. tirsdag i hver 
måned. 
 
Krav til plakater, som ønskes opklæbet: 
 
A. Plakaterne skal helst have en kvalitet, som tåler regnvejr. 
B. Plakaterne skal afleveres senest mandag i Veje og Grønne områder, Køgevej 

80, 4000 Roskilde, hvis de skal hænges op i samme uge. 
C. Plakaterne opsættes tirsdag eller senest onsdag og er ophængt i ca. 1 uge. 
D. Afvigelser fra den sædvanlige varighed af ca. 1 uge kan i særlige situationer 

aftales ved aflevering af plakater. 
E. Tidsintervaller på kampagner og andre plakater styres ved aflevering af plakater i 

Veje og Grønne områder, Køgevej 80, 4000 Roskilde. 


