
Ansøgning om brug af 

kommunalt areal til arrangement

Vejledning omkring arrangement



Step 1 – Udpeg sted

• Bruges til at stedfæste arrangementet i 
forhold til en vej

• Udpeg det område du ønsker at råde over 
på kortet (vælg strækning for en enkel 
vej eller område for at udvælge flere 
vejstrækninger)

• Alternativt, skriv vejnavn i søgefelt
• http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/yd

elser/programmer/Documents/Kortudpeg
ning.wmv



Step 2 - Stedsdetaljer

• Præciser arealet behovet ved at vælge tegn 
område og angiv arrangementets placering 
på kortet

• Beskrivelse: Kort beskrivelse af det 
arrangement, der skal afholdes

• Husk at notere, hvis du er klub eller lignende 
under beskrivelse

• Afmærkningsplan: 
• Anvend standard tegninger og evt. 

afvigelser noteres i bemærkningsfeltet. 
Bemærk der kan indsættes mere end 
én standard tegning

• Alternativt vælg ”Specifik 
afmærkningsplan vedhæftet” og 
vedhæft egen plan som bilag i step 9

• Dybde, bredde, længde
• Tværprofilelement: Vælges fra liste, hvor 

højre side ansøgning ved lige husnumre og 
venstre side ved ulige numre



Step 3 – Ansøger type og roller 

• Vælg om du er virksomhed eller privat 
person

• Her kan du vælge fra adressebog eller 
vælge at gå videre til næste step og 
udfylde oplysningerne

• Kartotek til adressebog kan oprettes 
under fanen ”Adressebog”

• Afmærkningsansvar: Der skal anføres 
en afmærkningsansvarlig, hvis ikke 
ansøger er afmærkningsansvarlig, så 
husk at påføre denne kontaktperson i 
step 5, ellers kan ansøgning ikke 
færdigbehandles



Step 4 – Ansøger detaljer

• Udfyldes med kontaktoplysninger incl. 
telefonnummer

• Hvis du er klub eller lignende kan du 
selv vælge, om du vil skrive dine private 
oplysninger eller klubbens

• Boksen andre adresseoplysning og 
telefonnumre er ikke relevant at udfylde



Step 5 – Vælg arrangement

• Vælg arrangement



Step 6 – Arrangements detaljer

• Beskriv arrangementets indvirkning 
på de trafikale forhold samt omfang 
af opstilling af materiel



Step 7 – Tilføj bilag

• Vedhæft kort der viser det berørte 
område og evt. placering af telte mv.



Step 8 - Periodeangivelse

• Angiv dato incl. tid til opsætning 
og nedtagning



Step 9 – Opsummering og 
indsendelse

• Opsummering af din sag, 
husk at tjekke alle bilag er 
med samt 
kontaktoplysninger

• Tryk indsend
• Mangler der udfyldelse af 

obligatoriske oplysninger, 
vil du blive rørt tilbage i 
skemaet for udfyldelse, 
ansøgning kan først 
sendes, når alt er udfyldt


