Bestemmelser for opsætning af skilte om nabohjælp
På mindre boligveje kan Langeland Kommune tillade, at der bliver opsat nabohjælp-skilte på
betingelse af, at alle beboerne er enige om at deltage i nabohjælpordningen.

1. Nabohjælp. Skilt på privat areal
Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal
placeringen godkendes i henhold til Byggelovens § 6D stk. 2.
Ansøgning skal sendes til teknik.miljoe@langelandkommune.dk. Du skal oplyse, hvor du
ønsker skiltet/skiltene placeret – gerne vedlagt et kort/foto.
Der skal ikke betales gebyr for sagsbehandlingen, når skiltet sættes op på privat areal.
Ansøger kan selv sætte skilte op, når godkendelsen er modtaget.

2. Nabohjælp. Skilt på vejareal
Kørebanen, cykelsti, fortov og rabat hører til vejarealet.
Hvis skiltene ønskes sat op på vejarealet, skal Langeland Kommune godkende placering og
indhente politiets samtykke. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private
fællesveje/-stier i byer og bymæssige områder. Kørebanen, cykelsti, fortov og rabat hører til
vejarealet.
Lovhjemmel:


Offentlige veje og stier: Vejlovens §102, stk. 1.



Private fællesveje og fællesstier: Vejlovens §66, stk. 1

Nabohjælp-skiltet skal sættes op på en særskilt stander
Nabohjælp-skilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge Færdselsloven må skilte, der ikke er
færdselsafmærkning, ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på
kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af
eller til vejledning for færdslen.
Lovhjemmel:


Færdselsloven § 99, stk. 2.

Langeland Kommune kan i visse tilfælde godkende at nabohjælp-skiltet placeres på standeren
med vejnavn.
Langeland Kommune sætter skiltene op
Opsætning af skiltene skal af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå skader på
forsyningsledninger udføres af Langeland Kommunes driftsafdeling.
Generelt om tilladelsen
Som ansøger påtager du dig det fulde ansvar for nabohjælp-skiltene.
Da et nabohjælp-skilt ikke er et færdselsskilt, har Langeland Kommune ingen forpligtigelse til at
sætte disse skilte op på vejarealet. Ansøger skal derfor afholde alle udgifter.
Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation,
udskiftning m.v. Langeland Kommune uvedkommende.
Ansøger betaler:
Udgifter til indkøb og opsætning af skiltene plus et gebyr på kr. 1.000,- til dækning af
administrationsudgifter.


Ansøgning skal sendes til teknik.miljoe@langelandkommune.dk. Du skal oplyse, hvor
du ønsker skiltet/skiltene placeret – gerne vedlagt et kort/foto.
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