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Forord
Thisted Kommune har udarbejdet denne skiltevejledning for at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen og for at sikre, at der udvises hensyn til gadebilleder, byrum og landskaber, når der sættes skilte og
reklamer op. Skiltevejledningen er et administrationsgrundlag for kommunen til vurderingen af skilte og
reklamer, men vil også kunne bruges af ansøgere, bygherrer og erhvervsdrivende som vejledning og til
inspiration ved udformning af skilte.
Skiltevejledningen beskriver de kriterier, der ligger til grund for kommunens vurdering af ansøgninger
om skiltning. Den indeholder også den lovgivning, der er væsentlig i forbindelse med skiltning og en
redegørelse for, hvordan der søges tilladelse til at opsætte skilte og reklamer.
Det anbefales at læse de indledende sider samt de sider, der indeholder oplysninger om det praktiske
vedrørende skilteansøgning og det lovgrundlag, som vejledningen er baseret på.
Ud over at beskrive gældende retningslinjer, er vejledningen med sine mange fotos, også tænkt som en
inspirationskilde for gode og brugbare løsninger.
Ved udarbejdelsen af vejledningen er der søgt inspiration i den eksisterende skiltning i Thisted Kommune, og det vurderes, at hovedparten af eksisterende skiltning lever op til retningslinjerne i denne
vejledning. Dog vil enkelte skilte afvige fra retningslinjerne.
Formålet med skiltevejledningen
- At der fastlægges rammer for skiltning i Thisted Kommune.
- At fremme kvaliteten af skiltning.
- At der er klare retningslinjer for en ensartet sagsbehandling af skilteansøgninger.
- At bygherrer og ansøgere har et klart billede af, hvilke skilte der kan forventes tilladelse til.
Udformning af - og formålet med skiltet
For mange erhvervsdrivende er skiltningen det første indtryk, som kunderne får af forretningen eller
virksomheden. Skiltningen er virksomhedens ansigt udadtil og skal derfor både være synlig og udsende
de rette signaler. Skilte skal være enkle, klare og tydelige i deres formidling af budskaber, samtidig med
at de fremstår etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber.
Alle erhvervsdrivende har et ansvar for, at indpasse deres skiltning i en større helhed og de erhvervsdrivende skal derfor være med til, at sikre at skiltningen ikke bliver dominerende i gadebilledet, på bygningen og i landskabet. Skilte med et godt design og et klart budskab virker ofte bedst.
”Det er ikke et spørgsmål om at råbe højt – men et spørgsmål om, hvordan der råbes!”
Der er lavet undersøgelser der viser, at budskaber ikke bør bestå af mere end 8 ord, symboler, billeder
og talkombinationer tilsammen. Hvis skiltet hovedsagligt er rettet mod den kørende trafik, bør der ikke
skiltes med telefonnumre, mail- og webadresser, da disse er svære at opfatte og dermed kan påvirke
trafikken negativt.
Thisted Kommune ønsker
Det er Thisted Kommunes ønske, at forretninger og erhverv skal kunne synliggøre sig gennem skiltning.
Derved kan de være med til at skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder.
Skiltning skal ske med omtanke og i respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter, landskabet og
omgivelserne generelt. Det skal ske på en måde, så byernes særpræg og særlige karakter fastholdes og
bevares, hvilket vil være til gavn og glæde for alle kommunens borgere.

Fremtidsperspektiv
Det forventes, at der vil blive opsat flere digitale skilte i fremtiden, da teknologien er i en rivende udvikling. Derfor er det også naturligt, at kravene til digital skiltning vil ændre sig sideløbende med den
teknologiske udvikling. Digitale skilte har den store fordel, at de kan frembringe flere budskaber end et
fast skilt. Til gengæld påvirker de nærmiljøet i væsentlig større omfang end et traditionelt skilt og bliver
derfor ofte genstand for større debatter og diskussioner. De digitale skilte fremstår med spots i forskellige farver, hvilket kan opleves generende for de mennesker, der passerer skiltet eller på anden måde har
deres daglige gang omkring skiltet. Derfor skal der søges om tilladelse til opsætning af alle digitale skilte.
Alle digitale skilte skal leve op til retningslinjerne i denne vejledning og herudover skal det nøje overvejes,
hvilket område skiltet ønskes opsat i. Digitale skilte tillades som udgangspunkt kun opsat i erhvervs- og
butiksområder, med undtagelse af de mindre digitale ”ejendomsmægler” skilte og vil kun på baggrund af
en konkret vurdering kunne tillades opsat i områder af mere blandet karakter.
Opdeling af kommunen i forskellige områder
Skiltevejledningen opdeler kommunen i 3 områder, hvor hvert område fastligger særlige retningslinjer
for de forskellige skiltetyper. Der er mange områder, som vil være en blanding af nedenstående områder
og her skal der foretages en konkret vurdering i forhold til, hvilke retningslinjer skiltene skal overholde.
De 3 områder beskrives herunder:
- Erhvervs/butiksområder.
o Dette område dækker over alle områder, som hovedsageligt indeholder industri-, erhvervs-,
lager- og butiksbygninger. Disse områder karakteriseres ved at være mere ”robuste” end de
to andre områder. Der vil i dette område kunne accepteres flere og større skilte, ligesom
der hovedsageligt kun kan forventes tilladelse til opsætning af digitale skilte i disse ”robuste”
områder.
- Boligområder.
o Dette område dækker over alle områder, som hovedsageligt indeholder boliger af alle
tænkelige udformninger. Disse områder karakteriseres ved at være mere ”følsomme” end
erhvervs-/butiksområder. Der vil i disse områder være strengere retningslinjer for skiltning.
Skiltenes omfang skal minimeres, og der kan ikke umiddelbart tillades opsætning af digitale
skilte i disse ”følsomme” områder.
- Det åbne land.
o Det åbne land dækker over alle områder, som ikke er tæt bebygget. Et område kan efter
omstændighederne karakteriseres som det åbne land, selvom det på flere sider er omgivet
af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. grønne landskabskiler i større byområder. Det
åbne land karakteriseres ved at være endnu mere ”følsomt” end boligområderne, hvorfor
kun ganske få skiltetyper tillades opsat i det åbne land. Vurderingen af, om et skilt er opsat i
det åbne land skal foretages uafhængigt af, om området ligger i byzone, sommerhusområde
eller landzone. Afgørende er alene om området opleves som en del af et byområde eller som
en del af det åbne land. Det åbne land skal i den forbindelse forstås som alt andet end by og
bymæssig bebyggelse, dvs. såvel åbne marker, som skove og naturområder. I tvivlstilfælde
bør et område karakteriseres som åbent land.

Ansøgning og tilladelse
Hvilke skilte kræver tilladelse?
Som hovedregel kræver alle skilte, som placeres på terræn, en byggetilladelse. Yderligere kræver alle
digitale skilte en godkendelse af Thisted Kommune. En lokalplan kan også have bestemmelser, der
regulerer, om skilte skal have en byggetilladelse eller ikke. Skilte opsat på vejarealer, kræver en tilladelse
fra vejmyndigheden. Opsættes skilte i det åbne land, skal retningslinjer i denne vejledning læses nøje, da
der er meget specifikke krav til skiltning i det åbne land.
Politiet skal ikke meddele tilladelse til opsætning af skilte, men kan kræve skilte taget ned, hvis de vurderer, at skiltet er til fare og ulempe for trafiksikkerheden.
Det er altid en konkret vurdering, om et skilt skal have en tilladelse og om skiltet i det hele taget kan tillades opsat på den ønskede placering og som den ønskede skiltetype.
Er der tvivl om et skilt kræver tilladelse, kan Thisted Kommune kontaktes. Se under kontaktoplysninger.
Forhåndsdialog
Thisted Kommune har et stort ønske om at være med i dialogen omkring opsætning af skilte og derved
sikre en smidig sagsbehandling. Erfaring er, at i de sager, hvor der helt fra starten har været en positiv og
konstruktiv dialog, er mange af problemerne løst, inden den endelige ansøgning indsendes.
Se under kontaktoplysninger og send os en mail eller ring for at starte en forhåndsansøgning.
Ansøg digitalt via Byg og Miljø
Det er lovpligtigt at søge om byggetilladelse digitalt via Byg & Miljø - www.thisted.dk/byg. På siden logges
der på med NemID og herefter bliver man skridt for skridt guidet igennem ansøgningen.
Med ansøgningen skal der indsendes beskrivelser og tegninger, der fortæller om skiltets udseende, den
valgte skiltetype, skiltets omfang og ansøgers behov for skiltet. Tegningsmaterialet skal være målfast
og skal vise skiltets højde, bredde og dybde, samt vise afstanden til skel og omkringliggende bygninger.
Yderligere kan det være en god ide med en visualisering, hvor man kan se skiltet indsat i omgivelserne.
Man kan med fordel spørge om hjælp til ansøgningsmaterialet ved et professionelt skiltefirma eller ved
en anden rådgiver.
Ønsker man skiltet opsat på anden mands grund, skal grundejeren spørges om tilladelse til opsætning af
skiltet. Med ansøgningen skal der vedlægges en fuldmagt, som vidner om accept fra ejer.
En manglende tilladelse til et opsat skilt, kan følges op af påbud om fjernelse af skiltet eller fjernelse af
skiltet på ejers regning.

Tegningsmateriale til ansøgning om tilladelse

Facadeskilte
Hvad er et facadeskilt
Et facadeskilt er defineret ved, at skiltningen sker på facaden. Facadeskilte kan udføres på mange forskellige måder,
herunder f.eks. som pladeskilte, bannere, enkeltstående bogstaver og som malet direkte på facaden. Skiltene kan være
oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Alle former for
facadeskiltning skal som udgangspunkt opsættes i henhold
til nedenstående retningslinjer, som er fælles for alle typer
facadeskilte.
Hvis facadeskiltet udføres som et digitalt skilt, skal skiltet også
opfylde retningslinjerne beskrevet i afsnittet om digitale skilte.
Generelle retningslinjer
- Skilte må ikke virke dominerende på facaden og i området.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder
døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler
eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles
med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må
skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/faresignaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede
vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes og/eller opsættes i et samspil med
hinanden og bygningens facade, for at opnå et roligt
helhedsindtryk.
- Ved skiltning med enkelt bogstaver skal teksten og
budskabet tilpasses i forhold til facaden, området og
formålet. En enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens størrelse.
F.eks. kan en 40 cm høj skrift læses på 100 meters afstand (0,4 m x 250 = 100 meter)
- Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt
ikke kunne godkendes.
- Som udgangspunkt må skiltning ikke opsættes på
tværs af skel.
Erhvervsområder og butiksområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en
lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser,
placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke
blive tilladt facadeskilte større end 8 m².

-

-

Skiltets størrelse skal tilpasses dens placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 60 cm i højden, kan læses på 150 meters
afstand (0,6 m x 250 = 150 meter).
Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde, kan der opsættes et skilt på maksimalt 8 m².
På erhvervsgrunde hvor der foregår byggearbejder, kan der opsættes et skilt på maksimalt 8 m²,
der informerer om byggeriet og den kommende virksomhed.

Boligområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt facadeskilte
større end 0,25 m².
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem der
skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 10 cm i højden, kan læses på 25 meters
afstand (0,1 m x 250 = 25 meter)
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- Ved skiltning der omhandler salg i forbindelse med en større udstykning, kan der opsættes et skilt
i forbindelse med udstykningen, på maksimalt 8 m².
Det åbne land
- Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
- Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste. Gælder dog ikke for
virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, når de ikke virker
dominerende i landskabet.

Udhængsskilte
Hvad er et udhængsskilt
Et udhængsskilt er et skilt, der placeres vinkelret på facaden
og er derfor let at få øje på. Skiltene kan være oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Udhængsskilte skal som
udgangspunkt opsættes i henhold til nedenstående retningslinjer.
Hvis udhængsskiltet udføres som et digitalt skilt, skal skiltet
også opfylde retningslinjerne beskrevet i afsnittet om digitale
skilte.
Generelle retningslinjer
- Skilte må ikke virke dominerende på facaden og i området.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder
døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være
mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler
eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles
med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må
skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/faresignaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede
vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes og/eller opsættes i et samspil med
hinanden og bygningens facade, for at opnå et roligt
helhedsindtryk.
- Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt
ikke kunne godkendes.
- Der kan opsættes et udhængsskilt på hver forretning/
virksomhed. Hvis forretningen/virksomheden er placeret på et hjørne, kan der opsættes to udhængsskilte,
et til hver gadeside.
- Ved placering af udhængsskilt ud over fortov eller gågade, skal der være en mindste frihøjde under skiltet
på 2,8 meter.
- Skilte må maks. række 1 meter ud fra bygningen.
- Skiltets forkant skal holdes mindst 1,5 meter fra kørebane eller cykelsti.
Erhvervsområder og butiksområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en
lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser,
placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke
blive tilladt udhængsskilte større end 0,5 m².

-

-

Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 20 cm i højden, kan læses på 50 meters
afstand (0,2 m x 250 = 50 meter).
Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.

Boligområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt udhængsskilte
større end 0,25 m².
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til bygningen og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 10 cm i højden, kan læses på 25 meters
afstand (0,1 m x 250 = 25 meter).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
Det åbne land
- Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
- Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste. Gælder dog ikke for
virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, når de ikke virker
dominerende i landskabet.

Fritstående skilte/pyloner
Hvad er et fritstående skilt/pylon
Fritstående skilte/pyloner er defineret ved, at de står frit på
grunden og oftest placeret på et fundament. Fritstående skilte/pyloner ses oftest opført i forbindelse med ejendommens
indkørsel eller ved indgangen til virksomheden/butikken,
men ses også placeret ud til større veje, for at gøre opmærksom på virksomheden/butikken. Skiltene kan være oplyst
af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Alle former for fritstående skiltning skal som udgangspunkt opsættes i henhold
til nedenstående retningslinjer.
Hvis det fritstående skilt/pylon udføres som et digitalt skilt,
skal skiltet/pylonen også opfylde retningslinjerne beskrevet i
afsnittet om digitale skilte.
Generelle retningslinjer
- Skilte må ikke virke dominerende i området.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være
mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler
eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles
med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må
skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/faresignaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede
vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes og/eller opsættes i et samspil med
hinanden, for at opnå et roligt helhedsindtryk.
- Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt
ikke kunne godkendes.
Erhvervsområder og butiksområder
- Der kan som udgangspunkt opsættes et større og et
mindre fritstående skilt/pylon pr. forretning eller virksomhed.
- Ved udlægning af nye områder, kan der udarbejdes
en lokalplan som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. I lokalplaner vil der
umiddelbart ikke blive tilladt skiltning større end:
o Større skilt/pylon – forstås ved et skilt med
proportionerne 2 meter bred og 8,5 meter høj.
Skiltet må som udgangspunkt ikke overstige
facadehøjden.
o Mindre skilt/pylon – forstås ved et skilt med
proportionerne 1 meter bred og 5 meter høj

-

-

Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 60 cm i højden, kan læses på 150 meters
afstand (0,6 m x 250 = 150 meter).
Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde, kan der opsættes et skilt på den enkelte
grund på maksimalt 8 m².
På erhvervsgrunde hvor der foregår byggearbejder, kan der opsættes et skilt på maksimalt 8 m²,
der informerer om byggeriet og den kommende virksomhed.
Skilte skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 meter fra skel og må ikke føres på tværs af skel.

Boligområder
- Der kan som udgangspunkt opsættes et mindre fritstående skilt/pylon pr. ejendom.
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m. Her vil umiddelbart ikke blive tilladt skiltning større end:
o Skilt/pylon – maks. 1 meter bred og maks. 1,5 meter høj.
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab. Et skilt med en skriftstørrelse på 10 cm i højden, kan læses på 25 meters
afstand (0,1 m x 250 = 25 meter).
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- Ved skiltning der omhandler salg i forbindelse med en større udstykning, kan der opsættes et skilt
i forbindelse med udstykningen, på maksimalt 8 m².
- Skilte skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5 meter fra skel og må ikke føres på tværs af skel.
Det åbne land
- Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
- Skilte skal placeres i umiddelbar nærhed af virksomhed.
- En virksomhed må opsætte et mindre skilt om sæsonbetinget salg af f.eks. frugt og grønt, blomster
og juletræer.
o Disse skilte må ikke belyses, være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
o Skilte må ikke overstige 1 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.

-

Kommuneplanlagte erhvervsområder i det åbne land
o Skilte må ikke placeres på støjvolde og/eller ved motorvej og motortrafikvej.
o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
o Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling, må der opsættes i
alt op til tre skilte i området på hver maksimalt 8 m².
o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
o Skilte skal holdes i afdæmpede farver.
o Skilte skal placeres mindst 1,5 meter fra kørebanekant eller cykelsti.

-

Lokalplanlagte erhvervsområder i det åbne land
o Skilte må ikke placeres på støjvolde og/eller ved motorvej og motortrafikvej.
o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
o Skilte må kun oplyse om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
o Skilte må ikke overstige 2 m². Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge.
o Skilte skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden
normalt benytter.
o Ved skiltning der omhandler salg af erhvervsgrunde, må der opsættes et skilt på den enkelte
grund på maksimalt 8 m².
o På erhvervsgrunde hvor der foregår byggearbejder, må der opsættes et skilt på maksimalt 8
m², der informerer om byggeriet og den kommende virksomhed.

-

Mindre skilte i 30 meter zonen omkring byer med højst 3.000 indbyggere i det åbne land
o En virksomhed, der er beliggende i en by med højst 3.000 indbyggere, må opsætte et mindre
skilt ved hver indfaldsvej til byen.
o Skilte må opsættes højst 30 meter fra den bymæssige afgrænsning til det åbne land. Dette
kan enten måles fra den yderste bebyggelse i byen eller fra den afgrænsende hegning.
o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
o Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion samt
retning og afstand til virksomheden.
o Skilte skal være rektangulære eller kvadratise.
o Skilte må ikke overstige 1 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn.
o Skilte skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden
normalt benytter.
o Skilte skal placeres mindst 1,5 meter fra kørebanekant eller cykelsti.

Digitale skilte
Hvad er et digitalt skilt
Et digitalt skilt er en lysende skærm og kan udføres på mange
måder, herunder f.eks. som facadeskilt og fritstående skilt/
pylon. Fælles for dem alle er, at de indeholder en skærm, som
kan frembringe flere budskaber end et fast skilt. Alle former
for digitale skilte skal som udgangspunkt sættes op i henhold
til nedenstående retningslinjer.
Hvis det digitale skilt udføres som f.eks. facadeskilt eller fritstående skilt/pylon, skal skiltet også opfylde retningslinjerne
beskrevet i afsnittet, der omhandler den anvendte skiltetype.
Generelle retningslinjer
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være
mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke virke dominerende på facaden og i
området, og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder
døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Skilte skal som udgangspunkt placeres mindst 2,5
meter fra skel og må ikke føres på tværs af skel.
- Af hensyn til trafiksikkerheden, skal skiftesekvenserne
ske ved langsom op- og nedblænding, så skiltene ikke
udsender blink mellem sekvenserne. Hvert spot skal
stå på skærmen i mindst 10 sekunder inden billedet
skifter.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler
eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles
med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må
skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/faresignaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede
vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Skilte skal være monteret med lyssensor, der måler
det omgivende lys. Lysstyrken skal regulere sig efter
døgnets samt årstidernes lysforhold og må ikke virke
blændende.
- Skilte kan kræves slukket i tidsrummet fra klokken
20.00 til klokken 6.00, hvis det vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til omgivelserne.
- De skiftende spots skal være still-billeder og må ikke
indeholde filmlignende sekvenser.
- Skilte må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund, da
de ikke må virke blændende.
- Skilte skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik
i et enkelt layout. Budskabet skal være kort og præcist
og fremstå med store og letlæselige skrifttyper.

Erhvervsområder og butiksområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilladelse til opsætning af skilte, der er højere end 6
meter og med en skærmstørrelse på mere end 8 m².
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab.
Boligområder
- Der kan i forbindelse med salg af en ejendom opsættes et mindre fritstående skilt/pylon, med en
højde på maks. 1 meter og en skærmstørrelse på maks. 0,5 m².
- Som udgangspunkt skal der ikke forventes tilladelse til opsætning af digitale skilte og pyloner i
boligområder, med undtagelse af ovenstående.
Det åbne land
- Digitale skilte og digitale pyloner tillades ikke opsat i det åbne land. Dette gælder dog ikke for
virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en virksomhed, når de ikke virker
dominerende i landskabet.

Skilte på trailer
Hvad er skiltning på trailer
Skiltning på trailer kan udformes på flere måder, herunder
f.eks. som et fast skilt, der kan sidestilles med en pylon eller
som et digitalt skilt. Er trailerens formål at fungere som skilt,
skal nedenstående retningslinjer overholdes.
Skiltning på trailer kræver byggetilladelse, hvis traileren skal
stå inden for det samme område i mere end 6 uger.
Herudover kan opsætningen af traileren kræve tilladelse efter
vejloven, naturbeskyttelsesloven eller planloven.
Generelle retningslinjer
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være
mekanisk bevægelige og/eller roterende.
- Skilte må ikke virke dominerende i området og må ikke
være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til
omgivelserne.
- Af hensyn til trafiksikkerheden, skal skiftesekvenserne ske ved langsom op- og nedblænding, så
skiltene ikke udsender blink mellem sekvenserne. Hvert spot skal stå på skærmen i mindst 10
sekunder inden billedet skifter.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan
forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere må skiltets bundfarve ikke være gul,
da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels-/faresignaler.
- Det tilrådes, at skiltet opsættes på ukomplicerede vejforløb tæt på trafikanternes naturlige synslinje.
- Skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys. Lysstyrken skal regulere sig
efter døgnets samt årstidernes lysforhold og må ikke virke blændende.
- Skilte kan kræves slukket i tidsrummet fra klokken 20.00 til klokken 6.00, hvis det vurderes at være
hensigtsmæssig i forhold til omgivelserne.
- De skiftende spots skal være still-billeder og må ikke indeholde filmlignende sekvenser.
- Skilte må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund, da de ikke må virke blændende.
- Skilte skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik i et enkelt layout. Budskabet skal være kort
og præcist og fremstå med store og letlæselige skrifttyper.
Erhvervsområder og butiksområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilladelse til opsætning af skilte, der er højere end
3 meter og med en skærmstørrelse på mere end 6 m².
- Skiltets størrelse skal tilpasses dets placering, både i forhold til området og i forhold til dem, der
skal læse dets budskab.
Boligområder
- Som udgangspunkt kan der ikke forventes tilladelse til opsætning af trailere med skiltning i boligområder.
Det åbne land
- Trailere med digitale skilte tillades ikke opsat i det åbne land. Heller ikke i perioder kortere end 6
uger. Dette gælder dog ikke for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til en
virksomhed, så længe skiltet ikke virker dominerende i landskabet.

Henvisningsskilte
Hvad er et henvisningsskilt
Henvisningsskilte er mindre skilte, som kan udføres som både
facadeskiltning og som fritstående. Et henvisningsskilt kan informere om en virksomhed, en butik, en seværdighed eller
andet. Oplysningen kan være navn, logo, adresse, art eller
produktion. Henvisningsskilte bruges til at markere, hvordan
man f.eks. kommer frem til en virksomhed i et større industriområde, hvor vejen ikke er åbenlys. Det kan også være
mindre skilte, der henviser til en butik eller lignende, som kan
være placeret i en baggård eller sidegade til f.eks. gågaden.
Skiltene kan være oplyst af indbyggede lyskilder eller af spotlys. Alle former for henvisningsskilte skal som udgangspunkt
sættes op i henhold til nedenstående retningslinjer.
Generelle retningslinjer
- Skilte må ikke virke dominerende i området.
- Som udgangspunkt må skiltning ikke sættes op på
tværs af skel.
- Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer, herunder
døre, vinduer, gesimser, friser, facadebånd, m.m.
- Ved flere virksomheder på samme adresse kan skiltningen samordnes med fælles præg og udtryk.
- Skilte må ikke opsættes steder, hvor det enten skjuler eller utydeliggør vejafmærkning eller kan forveksles med et lyssignal eller officielle vejskilte. Ydermere
må skiltets bundfarve ikke være gul, da dette kan forveksles med officielle vejskilte og skilte med advarsels/
faresignaler.
- Skilte skal udføres som faste skilte og må ikke være
mekanisk bevægelige og/eller roterende.
Erhvervsområder og butiksområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en
lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser,
placeringsbestemmelser m.m.
- Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
- En virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt
ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige
vej eller private fællesvej.
- Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo,
adresse, art eller produktion.
- Skilte må ikke overstige 1 m² og skiltets overkant må
ikke overstige 1,5 m over terræn.
Boligområder
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en
lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser,
placeringsbestemmelser m.m.

-

Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.
En erhvervsenhed (f.eks. frisør, advokat, rådgiver m.fl.) må opsætte et mindre henvisningsskilt ved
indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.
Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
Skilte må ikke overstige 0,5 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.

Det åbne land
- Generelle retningslinjer
o Skilte må ikke virke dominerende i landskabet og/eller være synlige over store afstande.
o Skilte må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelige eller oplyste.
-

Mindre oplysningsskilte
o En virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørsel til egen ejendom fra
nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.
o Skilte må kun informere om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion.
o Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.
o Skilte må ikke overstige 0,5 m² og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.
o Skilte skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden
normalt benytter.
o Ovenstående retningslinjer gælder også ved skiltning for B&B (bed and breakfast) samt
reklame for salg af frugt, grønt og æg m.m.

Flag
Hvad er et flag
I denne vejledning skal flag forstås som flagstænger, der opsættes ved virksomheder og lignende, og
gælder derfor ikke hjemme ved den enkelte borger. Mængden af flagstænger reguleres med samme
argumentation som skiltning, nemlig ønsket om at bevare et roligt og ordnet udtryk i kommunen.
Generelle retningslinjer
- Ved udlægning af nye områder kan der udarbejdes en lokalplan, som kan fastsætte størrelsesbestemmelser, placeringsbestemmelser m.m.
- Som udgangspunkt skal der ikke forventes godkendelse til opsætning af flere end 3 flagstænger i
op til 12 meters højde pr. virksomhed.
- Flagstængerne kan placeres på en række eller samordnet i en trekant.
- Der må flages med virksomhedens navn, logo eller landeflag.
- Flages der f.eks. med landeflag som Dannebrog, skal det ske i henhold til gældende foreskrifter.

Lovgivning
Byggelovens § 6D
Denne paragraf i byggeloven specificerer, at kommunen kan give en byggetilladelse afhængig af, at
bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dets omgivelser opnås en god
helhedsvirkning.
Yderligere er beskrevet, at skiltning, lysinstallationer og lign. ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.
Planlovens § 15
Denne paragraf i planloven specificerer, hvad kommunen kan udarbejde bestemmelser omkring i en
lokalplan, herunder om skiltets udformning, placering og belysning.
Vejlovens § 86, samt Privatvejsloven §§ 56, 57 og 60
Denne paragraf i vejloven specificerer, at kommunen er bestyrer af offentlige veje og at der ikke uden
vejmyndighedens godkendelse, må opstilles skilte og andre genstande.
Privatvejsloven specificerer, at selvom der er tale om privatvej, kan der ikke uden vejmyndighedens
godkendelse opstilles skilte og andre genstande.
Naturbeskyttelsesloven § 21
Denne paragraf i naturbeskyttelsesloven specificerer, at der i det åbne land kun tillades mindre oplysningsskilte. Herudover specificeres det, at det er forbudt at anbringe plakater, afbildninger, fritstående
skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame og propagandaøjemed i det åbne land.
Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer
på idrætsanlæg m.v. i det åbne land.
Denne bekendtgørelse specificerer, hvilke former for skiltning der kan tillades i det åbne land og hvordan
skiltningen skal udformes.
Færdselsloven § 99
Denne paragraf i færdselsloven specificerer, at politiet kan kræve, at et skilt skal nedtages, hvis det
vurderes at skiltet er til fare eller ulempe for trafiksikkerheden.
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