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Hvornår skal du søge ? 
 
Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt altid skal placere materiellet på privat 
areal. Hvis dette ikke er muligt, skal du søge om tilladelse til at råde over vejarealet ud for den 
relevante matrikel. Husk, at det opstillede materiel ikke må bruges til privat opbevaring, lagerplads 
og lignende. 
 
Du skal altid søge om tilladelse/samtykke til at anbringe følgende på offentlige veje/private 
fællesveje: Bygge- og anlægsmateriel, opstilling af plankeværker, indretning af arbejdspladser med 
skurvogne, toiletvogne, containere, afsætningslad, mobilkraner, lifte, stilladser osv. 
 
Hvis du ikke har søgt og fået tilladelse fra Center for Trafik, inden du opsætter materiellet, kan du 
få en bøde. I særlige tilfælde kan du også risikere, at vi fjerner materiellet for din regning. Hvis 
Center for Trafik konstaterer, at du ikke overholder betingelserne for tilladelsen, skal du 
øjeblikkeligt rette op på forholdene – ellers kan Center for Trafik inddrage tilladelsen uden 
yderligere varsel. 
 



Afmærkning af vejareal i forbindelse med opsætning af materiel 
 
Forinden ansøgningen fremsendes, skal ansøger undersøge, om forholdene på stedet er egnede til 
den ønskede anvendelse. Du skal blandt andet sikre dig, at alle trafikanter kan færdes trygt og 
uhindret samt at færdselsloven bliver overholdt på stedet. Endvidere skal du sikre dig, at der ikke 
er etableret skraldesug i fortovet udfor, hvor materiellet placeres. 
 
Københavns kommune har i samarbejde med Politiet udarbejdet og godkendt nogle generelle 
afmærkningsplaner: 1.0, 1.0A, 1.1, 1.2 og 1.3 som du kan se på  
http://www.kk.dk/indhold/containere-og-stilladser 
 
  
Brug en af disse planer, hvis den svarer til de faktiske forhold på stedet og husk at vedhæfte den i 
din ansøgning. Hvis ingen af planerne passer til forholdende, skal du udarbejde en konkret 
afmærkningsplan for opgaven. 
 
Skilte med standsningsforbud skal være opsat mindst 24 timer, før materiellet anbringes. Hvis der 
står parkerede biler på arealet, kan du notere deres registreringsnummer, til din dokumentation 
for ulovlig parkering. 
 
Det er ejer selv, der skal bekoste og sørge for at skiltene bliver opsat. Husk at alt materiel skal 
være mærket med ejerens navn og telefonnummer samt overholde reglerne for anbringelse af 
beholdere m.v. i henhold til Færdselsloven. 
 
Kabler/slanger m.m. må ikke lægges på gang-, cykelsti og kørebanearealer. De skal ophænges over 
kørebanen i en højde af mindst 4,5 meter, og over fortov og cykelsti i en højde af mindst 2,5 
meter. Brug af kabelbakker, skal godkendes af Center for Trafik. 
 

 
Digital ansøgning 
 

Du skal udfylde og indsende en elektronisk ansøgning via  https://erhvervsportal.kk.dk .   Husk at 

vedhæfte en målfast tegning i pdf-format, hvis du skal opsætte standsningsforbudsskilte inden 
materiellet placeres. 
 

Særligt for stilladser 
 
Du må kun opstille stilladser i forbindelse med byggeri og renovering – og ikke til reklameformål. 
Der kræves enten fri passage under stilladset på 1,25 meter i bredden og en frihøjde på 2,25 
meter/eller et tilgængelighedsareal på minimum 1,30 meter i bredden. Ejerens navn samt 
døgnbemandet telefonnummer skal være synlig på stilladset. 
 

 
Priser 
 
Der skal ikke betales afgifter på private fællesveje. På offentlige veje skal der betales en afgift for 
det areal der rådes over. Afgiften er pr. enhed pr. dag (én enhed = 15m2) ugens 7 dage. Bliver 

http://www.kk.dk/indhold/containere-og-stilladser
https://erhvervsportal.kk.dk/


materiellet ikke afmeldt den dato, hvor det fjernes fra vejarealet, fortsætter betalingen til den 
dato, hvor det bliver afmeldt. Se priserne på http://www.kk.dk/indhold/containere-og-stilladser 

 
 
Trafiksikkerhed/fribredder i forbindelse med renholdelse 
 
Af hensyn til sikkerheden for alle trafikanter, samt Københavns Kommunes forpligtelse til at 
renholde dagligt samt vinterrenholde, skal arbejdet overholde følgende fribredder: 
 
 

Område Fribredde 

Fortove Min. 1,25 m fri passage 

Forpladser ved stationer m.v. Min. 2,00 m fri passage 

Cykelstier Min. 1,75 m fri passage 

I bustrafikerede gader uden cykelsti Min. 4,00 m fri passage 

 

 
Renhold, affald og vinterrenholdelse 
 
Hvis arbejdspladsen og/eller gravearbejdet er placeret, så der ikke kan udføres normalt renhold og 
vinterrenhold, skal ledningsejeren sørge for renhold og og vinterrenholdelse. 
 
I vinterperioden skal opgravningerne være synlig afspærret, af sikkerhedsmæssige hensyn. 
 

Krav til redningsveje 
 
På www.brand.kk.dk kan du læse, hvordan du skal sikre en i brandmæssig henseende, forsvarlig 
opsætning af arbejdsskure, materielcontainere m.v. på vejarealerne. Der er særlige regler for 
redningsveje, brand m.v.  
 

Lovgrundlag 
 
Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af 
veje samt Færdselsloven. 
Du kan læse gældende love på www.retsinfo.dk 
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