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Byens forandring - hvad skal der nu til? 
PRAKTISKE ERFARINGER OG UDFORDRINGER OMKRING SKILTE OG ANDEN 
RÅDEN OVER OFFENTLIGE VEJAREALER – MED UNDERSTREGNING AF 
HVORDAN JURAEN ER PÅ OMRÅDET 

 
Oplægsholdere: funktionsleder Jacob Juhl Harberg, Odense Kommune, og advokat Tue 
Trier Bing, Horten Advokatpartnerselskab  
 
De offentlige vejarealer oplever særligt i disse år en stadigt større efterspørgsel på anden 
anvendelse end færdsel – fx til afholdelse af arrangementer. Desuden ønsker mange virk-
somheder at opstille forskellige vejskilte, plakater osv for at synliggøre deres virksomhed 
– særligt i lyset af de nye regler om servicevejvisning. Vi stiller skarpt på disse skismer, 
samt gældende regler på området.  

1. ANDEN RÅDEN OVER OFFENTLIGE VEJAREALER  

Når det kommer til anden råden over vejarealer som fx afholdelse af arrange-
menter og opstilling af containere m.v. er meget overladt til den kommunale 
vejmyndigheds bestemmelse og administration.  

Vi ser nærmere på vejlovens regler med inddragelse af nyeste praksis og kom-
mer i den forbindelse med forslag til emner, der kan overvejes indarbejdet i et 
administrationsgrundlag. Desuden ser vi på borgerinddragelse, herunder den 
gode dialog og særlige forvaltningsretlige udfordringer, gråzoner og hvilke erfa-
ringer bla. Odense Kommune har på området.  

2. SKILTE 

Ved opsætning af skilte har kommunerne mulighed for at regulere dette efter 
bestemmelserne i vejlovens § 80 og 81, men der er også kommet nye regler om 
servicevejvisning.  
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Side 2 

Det er et vanskeligt område at administrere, da der kan være modstående hen-
syn i forhold til på den ene side virksomhedernes ønske om reklame og vejvis-
ning og på den anden side vejmyndighedens behov for trafiksikkerhed.  

Vi gør status og ser på seneste praksis på området. Desuden kommer vi med 
praktiske eksempler og forslag til, hvordan administration på dette område kan 
tilrettelægges og hvilke udfordringer, det giver anledning til.  

Herunder vigtigheden af klarhed omkring kommunikation, administration, så le-
delse og medarbejdere har klare rammer og opgaven kan løses.  

 


