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Forord
Nordfyns Kommune vedtog tilbage i 2012 sit første skilteregulativ. Udviklingen på dette område går stærkt og der er derfor nu
behov for en revision af regulativet.
Nordfyns Kommune er en erhvervsvenlig kommune, som ønsker,
at forretninger og erhverv skal kunne synliggøre sig – også gennem skiltning.
Skilte- og facadeløsninger er en investering, der skal holde i
mange år. Det er derfor vigtigt, at kommunen understøtter virksomhederne med nogle rammevilkår, som de kan agere og
udvikle sig under. På den måde er virksomhederne med til at
skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder
Det er hensigten, at regulativet fungerer som en guide og inspiration til erhvervsdrivende og borgere, der ønsker at opsætte
skilte og reklamer. Regulativet sikrer samtidig, at ansøgninger
om opsætning af skilte bliver vurderet på et ensartet grundlag.
Skiltning skal ske med omtanke og i respekt for bygningernes
arkitektur, byernes karakter og landskabets værdier. Det skal
ske på en måde, så byernes særpræg og særlige karakter fastholdes, og så landskabs- og naturværdier ikke ødelægges.
En harmonisk skiltning behøver ikke at være kedelig!

Side 3 af 22

Formål
Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at virksomheder har mulighed for at synliggøre sig gennem skiltning. Skilteregulativet for
Nordfyns Kommune er med til at fremme kvaliteten af skiltningen til gavn for både erhvervsdrivende og borgere. Med skilteregulativet sikrer vi, at ansøgere og bygherrer oplever, at der er
klare og ensartede retningslinjer for, hvilke skilte, der kan opsættes.
Vi inviterer derfor gerne til tidlig dialog og sparring når du ønsker
at sætte et skilt op. Vi tror på, at vi gennem dialog kan skabe
fine og spændende bymiljøer til gavn for alle.
I Nordfyns Kommune vil vi gerne skabe levende og attraktive
byer og miljøer, der er rare at opholde sig i. Med en god udformning og placering af skilte, hvor der samtidig tages hensyn
til nabovirksomhedens skiltning og synlighed, kan de erhvervsdrivende være med til at højne den visuelle kvalitet i byrum,
langs vejen og i det åbne land og naturen.
Skiltning bør altid ske med omtanke og respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter og landskabet. Skilte bør udformes og placeres på en måde, så fine særpræg og særlige karakter bevares.
Formålet med skilteregulativet er derfor at opstille retningslinjer
for skiltning, som bidrager til at sikre kvalitet og helhedspræg
samtidig med, at der skal være plads til fantasi og udvikling.
Det er Kommunalbestyrelsens ønske
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At virksomheder har mulighed for at synliggøre sig, uden
at nabovirksomheder bliver generet i deres skiltning/synlighed.



At formidle en praksis omkring tilladelser til skiltning.



At inspirere og vejlede ansøger i forbindelse med udformning og ansøgning om ny skiltning.



At skiltningen udføres i harmoni med den bygning og de
omgivelser, som den er en del af.



At sikre, at landskaber og naturværdier ikke skæmmes af
skiltningen.
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At skilte på samme facade for forskellige butikker/virksomheder samordnes i udformning og placering,
så det giver en god sammenhæng og helhedsvirkning.



At opsætning af digitale skilte i størrelse, placering, lysstyrke, frekvens i billedskift mv. tilpasses og tager hensyn
til omgivelserne.



At der ved fredede og bevaringsværdige bygninger
udvises særlige hensyn ved skiltningens omfang og placering.

Hvad gør jeg, når jeg vil sætte et skilt op?
Lovgrundlag








Byggeloven
Planloven
Naturbeskyttelsesloven
Vejloven
Privatvejsloven
Færdselsloven
Bygningsfredningsloven

Se uddybende afsnit om
lovgivningen på side18

Eksempler på skilte, der altid
kræver byggetilladelse





Pyloner
Digitale skilte
Større, fritstående
skilte
Større facadeskilte

Kræver mit skilt en tilladelse
Skilte kan, afhængig af størrelse, placering og udformning, være omfattet af krav fra forskellige lovgivninger. Det kan være
svært at gennemskue, hvornår et skilt f.eks. udløser krav om eksempelvis byggetilladelse. Ligger din ejendom ud til en større
vej, måske som hjørnegrund, kan det tænkes, at der er tinglyst
oversigtsarealer eller vejbyggelinjer, der kan få betydning, hvis
du ønsker at opstille et fritstående skilt.
Som udgangspunkt vil et større skilt altid kræve byggetilladelse.
Andre gange kan det kræve tilladelse fra vejlovgivningen eller
følge meget specifikke bestemmelser i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Hvis din ejendom er omfattet af en Lokalplan, kan der
i denne være præcise bestemmelser om skiltning. Den nemmeste måde at finde ud af, om din ejendom er omfattet af en lokalplan, er via www.nordfynskommune.dk, www.plandata.dk
eller www.ois.dk
Vi vil gerne i dialog
Som nævnt kan det være svært at gennemskue, hvilke regler
der gælder for netop dit skilt, og vi anbefaler derfor, at du kontakter Nordfyns Kommune og gerne så tidligt i forløbet som muligt, så vi kan hjælpe med råd og vejledning.
Du kan henvende dig til os her:
Nordfyns Kommune
Plan og Kultur
plan@nordfynskommune.dk
Tlf.: 3058 6203
Ansøgning om byggetilladelse skal søges gennem den landsdækkende søgeportal Byg og Miljø, som du kan læse mere om
og tilgå direkte fra www.nordfynskommune.dk/BOM
Ansøgningen skal som min. indeholde:
 Situationsplan med markering af ønsket placering
 Størrelse og udseende - tegning med mål
 Tekst, farve og evt. belysning
 Fuldmagt fra ejer af ejendommen
Har du konkrete spørgsmål til en byggetilladelse, kan du med
fordel kontakte byggesagsteamet direkte på telefon: 3058 5138
eller mail: byggesag@nordfynskommune.dk

Side 6 af 22

Generelle retningslinjer for skiltning
Generelt
 Der skal være sammenhæng mellem ejendommens anvendelse og skiltning.


Der kan ved erhverv skiltes med virksomhedens/butikkens
navn, logo og lignende.



Produktreklamer må kun ske i begrænset omfang som
en integreret del af skiltningen og kun på virksomheder,
som traditionelt har produktreklamer, f.eks. tankstationer
og udsalgsbutikker.



Godkendelse af skiltning foretages efter en helhedsvurdering på det samlede udtryk af facade, farver, lys, konceptsammenhæng og harmoni med arkitektur.

Placering
 Skilte skal placeres på egen grund i tilknytning til virksomhedens indkørsel eller bygningens indgangsdør.


Skilte må ikke genere oversigtsforhold eller på anden vis
være en belastning for trafiksikkerheden.



Skilte bør ikke dække over bygningsdetaljer og skal underordne sig opdelingen af vinduer, døre og porte.



Der kan ikke forventes tilladelse til skilte på flade tage,
skorstene og lignende.



Udformning og placering af flere skilte på samme facade bør samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning.

Udseende
 Skilte bør tilpasses omgivelserne under hensyn til det enkelte områdes karakter og skala. Skilte må ikke være så
store, at de dominerer en bygningsfacade, et byområde
eller landskabet.
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Effektfarver, fluorescerende eller selvlysende farver tilla
des kun begrænset til små symboler eller lignende.



Skilte må ikke være gennemlyste. Kun skrift og logo må
være gennemlyste, hvis lysstyrken kan begrænses til et
min. for at undgå at genere omgivelser, trafikanter m.fl.

Størrelse
 Skilte må ikke dominere facade, bygning eller omgivelser.
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Skiltning må ikke være sammenhængende over hele
facadens længde.

Retningslinjer for skiltning i byområder
Generelle retningslinjer for
skilte og reklamer kan ses
på side 7

Byområder:
Bebyggelse i byzone eller
samlet bebyggelse i landzone

Generelt
Nedenstående retningslinjer danner sammen med de generelle
retningslinjer grundlag for en tilladelse i områder, hvor der ikke
gælder andre bestemmelser, som eksempelvis er fastsat i en lokalplan. Det samme gælder, hvis der i en lokalplan står en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen skal godkende alle skilte.
I de tilfælde, hvor skiltet kan ses fra ”det åbne land” vil regulering ske direkte efter Naturbeskyttelsesloven, som beskrevet senere i regulativet.
Facadeskilte
 Skiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og den enkelte bygnings arkitektur. Skilte må ikke dække åbninger og
skal holdes fri af gesimser og anden facadeudsmykning.

Eksempel på facadeskilt,
malet direkte på gavlfacade
mod vej.



Skiltningen skal som hovedregel ske ved enkeltstående
bogstaver på facade, vinduer eller døre. Bogstaverne
kan evt. males direkte på facaden.



Skilte skal normalt begrænses til at være maks. 1 m² med
en maks. længde/højde på 2 m.



Skilte bør opsættes i stueetagen i tilknytning ti indgangsdør og vinduer, og bør aldrig rage op over bygningens
tagfod.



Henvisningsskilte til erhverv over stueplan eller i bagvedliggende bygninger bør samles, og opsættes ved dør,
port eller ved en hovedindgang. Det sikrer et godt overblik og øger informationsvenligheden.

Skiltning på vinduer
 Udstillingsvinduer må ikke blændes af, eller ved skiltning /
opklæbning dækkes mere end 25 %.


Der må som udgangspunkt kun skiltes med firmanavn,
logo og lignende.

Udhængsskilte
 Der må hænge max. 1 udhængsskilt eller reklameflag pr.
butik, dog 1 til hver vejside, hvis butikken ligger mod 2 veje.
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Udhængsskilte skal tilpasses omgivelserne og må ikke
være større end 0,5 m².



Fra underkant af skilt til terræn bør der være en frihøjde
på min. 2,4 m. Skiltet må maksimalt række 1 m ud fra facaden og min. 1 m fra kørebanekant.



Udhængsskilte med lys bør udføres med indvendig belysning, så kun teksten og eventuelt symbol eller logo
fremstår svagt lysende.

Skitse af placering
udhængsskilte

skilte og flag
 Det er muligt at opstille et fritstående skilt eller flag pr.
enkelt ejendom/virksomhed, dog 1 til hver vejside, hvis
butikken ligger mod 2 veje.


Fritstående skilte bør maksimalt være 1,8 meter høje og
0,6 m brede.



Fritstående skilte og flag, der opsættes på offentligt areal kræver altid tilladelse fra Nordfyns Kommune, og en tilladelse vil være afhængig af trafikale forhold, fortovets
bredde, oversigtsforhold, facadelængde mm.

Digital skiltning
Digital skiltning omfatter alle former for elektroniske skærme,
LED skærme, pyloner, rullereklamer og alle former for reklamer
med skiftende billeder og lign.

Digital skiltning bør ikke
anvendes til politiske
eller religiøse formål.
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Digital skiltning kræver altid, uanset størrelse, tilladelse fra
Nordfyns Kommune. Større skilte vil oftest sendes i høring
hos politiet, der vurderer om færdselslovens bestemmelser om trafiksikkerhed kan overholdes.



Digital skiltning kan indenfor byområderne og efter en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, anvendes ved
kulturelle institutioner, ved virksomheder, ved indfaldsveje og lignende.



Informationen kan omhandle oplysninger om sports- og
kulturbegivenheder, information om Nordfyns Kommune,
turistinformation og anden generel information til gavn
for kommunens borgere, virksomheder og turister.



Informationen ved virksomhedsskiltning på egen grund,
må desuden omhandle virksomheden selv og egne produkter, men må ikke bruges til markedsføring af andre
virksomheder eller andres produkter.



Der må ikke bruges levende billeder eller bevægelige
dele (video, flash mm) på skærmen.



Lysstyrken skal kunne reguleres efter lysforholdene om
dagen og om natten. Der kan stilles krav om natslukning.



Skift mellem spots bør ske ved langsom op- og
nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.



Hver spot bør stå på skærmen i min. 1 minut inden billedet skifter.



Digital skiltning bør indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper, ligesom billeder og grafik bør
fremstå i klare farver og med høj kontrast.

Billboards og bannere
 Opsætning af billboards eller reklametavler på gavle eller facader er normalt ikke tilladt. Dog kan de tillades opsat ved ex. tankstationer, busskure mm., hvor de indgår i
områdets byudstyr og funktion.


Frithængende bannere bør undgås, og må under ingen
omstændigheder opsættes henover vejbane.

Lysskilte og belysning af skilte
 Lys fra skilte må ikke være til gene for omgivelserne, herunder trafiksikkerheden.
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Til belysning af skilte kan i begrænset omfang anvendes
spotlamper og armaturer. Placeringen skal være målrettet skiltningen. Lys og spotlamper bør underordne sig
bygningen og være udført i materialer og farver, der
er neutrale, i forhold til facaden de opsættes på.



Lys fra spotlamper og armaturer bør være i hvide nuancer. Lys og spotlamper bør monteres, så de ikke er til
ulempe for trafikanter eller beboere i omkringliggende
boliger og naboer. Lysstyrken bør tilpasses omgivelserne.
Spots må kun belyse skiltet og ikke resten af facaden.



Lysbånd, lysarmaturkasser og lignende tillades som udgangspunkt ikke.



Laserlys, lysskilte med løbende eller blinkende lys og i øvrigt alt bevægeligt lys, tillades normalt ikke.



Lysskilte bør udformes, så de skæmmer facaden mindst
muligt og bør, som med andre facadeskilte, placeres i
tilknytning til indgangsdør og vinduer.



Eksempel på indvendig
belyst skilt

Disse former for midlertidig
skiltning kræver normalt
ikke byggetilladelse:





Byggepladsskilte
Til salg skilte fra ejendomsmæglere
Skilte, der opsættes i
bymæssig bebyggelse
i max. 6 uger
Byggemodningsskilte

Nordfyns Kommune kan
dog kræve et skilt fjernet,
hvis det f.eks. er til gene
for trafikken.

Indvendig belyste skilte bør kun belyse bogstaver
og/eller logo. Ved lysskilte kan bogstaver og/eller logo
lyse, når dette ikke er til ulempe i forhold til omgivelserne.

Midlertidig skiltning
Midlertidige skilte er skilte, der kun er opsat i en begrænset periode, som eksempelvis ”til salg” skilte, byggepladsskilte og skilte
i forbindelse med udsalg. Disse skilte kræver som udgangspunkt
ikke byggetilladelse, men kommunen kan dog til enhver tid
kræve skiltene fjernet, hvis de vurderes til ex. at være til gene
for omkringboende eller trafikken.


Midlertidige skilte i forbindelse med byggerier kan opstilles på selve byggepladsen, med en overflade på maksimalt 12 m². Skiltene bør udelukkende indeholde information om byggeriets art, arkitekt, ingeniør, entreprenør
og lignende.



I forbindelse med salg af fast ejendom kan der opstilles 1
informationsskilt i rimelig størrelse på selve matriklen, dog
maksimalt 2 m². For større ejendomme eller ved nye byggemodninger kan der opstilles 1 skilt på maksimalt 6 m².



Udover de stationære skilte, kan der i en begrænset periode på maksimalt 30 dage, tillades skilte med oplysning
om udsalg og lignende.



Opsætning af midlertidige skilte, plakater, flag og lignende ved veje og offentlige arealer kræver altid tilladelse af kommunens vejafdeling (valg undtaget). Du
kan læse mere omkring skilte ved veje og søge tilladelse
direkte fra kommunens hjemmeside her.

Henvisningsskilte
Hvis en forretning eller virksomhed ikke har facade mod vej må
der på privat grund opsættes et henvisningsskilt pr. forretning
eller virksomhed.
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På bygninger skal henvisningsskiltet placeres ved den
port eller dør, der viser ind til forretningen.



Når henvisningsskiltet ikke placeres på bygning, skal det
placeres på privat grund ved indkørslen og indpasses
statik, hegn eller beplantning.



Henvisningsskiltet må max. være 0,5 m² stort og må ikke
belyses

Erhverv fra egen bolig
Ved erhverv fra egen bolig (liberalt erhverv) må der opsættes
et skilt på max. 0,5 m²


Skiltet kan placeres på facaden i forbindelse med indgangen, eller kan opstilles på terræn uden at overskride
1 m over terræn.



Skiltet må ikke være til gene for omkringboende.

Erhvervsområder (hvor skiltning ikke kan ses fra det åbne land)
I erhvervsområder og ved indfaldsveje, hvor der typisk er større
og færre butikker end i centrum skal skiltningen være synlig
over lidt større afstande og tilpasses de forbipasserende højere
tempo, ofte i bil. Der kan derfor her ofte tillades opsætning af
større skilte, pyloner og flag.
Det skal dog undgås, at skiltningen opfattes som en indbyrdes
konkurrence om, hvilken virksomhed der er mest synlig. Ved at
følge skilteregulativets retningslinjer opnås nogle fælles principper, der er medvirkende til at sikre et ensartet udtryk i disse områder.
Skiltning i erhvervsområder
 Der må på hver virksomhed opsættes facadeskilt med
en maksimal størrelse på 5 % af facaden.


Ved hovedindkørslen til virksomheden kan der opsættes
én pylon eller fritstående skilt med en max. højde på 4 m
og en max. bredde på 1 m. Skiltet kan anvendes liggende, når blot højden på de max. 4 m ikke overstiges. I
særlige tilfælde, ex. ved tankstationer, kan skiltet/pylonen tillades udført højere end de 4 m.



Der er ved indgangen til erhvervsområder mulighed for
et større oversigtsskilt, der samler information om flere
virksomheder.



Skilte skal placeres min. 2,5 m fra skel mod vej og nabo.



Ud over et større fritstående skilt, kan der opsættes henvisningsskilte, hvor dette vurderes nødvendigt. Højden på
fritstående henvisningsskilte bør max. være 1,5 m.



I særlige tilfælde, som ved placering langs indfaldsveje
uden vejadgang derfra, kan der udover skiltet ved hovedindkørslen, opsættes et skilt/pylon med en maksimal
højde på 2 m. Også dette skilt skal holde en afstand til
skel på min. 2,5 m.



Oversigts- og vejudvidelseslinjer skal som udgangspunkt
friholdes for fritstående skilte og flaggrupper. Evt. kan der

Eksempel på facadeskilt i erhvervsområde

Eksempel på pylon
ved indkørsel
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gives tilladelse, såfremt der på ejendommen tinglyses
servitut om fjernelse for ejers regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
Flagstang eller -grupper
 Ved større virksomheder og erhvervsejendomme kan der
tillades flaggrupper med max. 3 flagstænger, med en
højde på max.12 m.
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Flagene skal samordnes ved opstilling, størrelse, udseende m.m. og skal opsættes min. 10 m fra naboskel.



Der må ikke flages med reklameflag for produkter, og
der skal anvendes bløde flagduge uden afstivning.

Retningslinjer for skiltning i det åbne land
Nogle skilte er undtaget
fra lovens forbud, men er
reguleret nøje i bekendtgørelse nr. 817 af
20.06.2018 om ”Opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på
idrætsanlæg m.v. i det
åbne land”
Bekendtgørelsen kan læses her

”Det åbne land” er alt det, der ikke kan karakteres som by eller
bymæssig bebyggelse. Her opleves marker, skove og naturarealer, og husene ligger spredt. Begrebet ”Det åbne land”
knytter sig altså ikke til zonestatus, dvs. om arealet er beliggende i byzone, sommerhusområde eller landzone.
Skiltning i det åbne land reguleres efter Naturbeskyttelsesloven
§ 21. Vi har i Danmark valgt, at landskab og udsigter ikke skal
forstyrres af skilte og reklamer, og loven indeholder derfor et
generelt forbud mod reklameskilte, flag og lign. i det åbne
land.
Der er dog visse undtagelser i loven:
Oplysningsskilt om virksomheden:
En virksomhed må opstille ét mindre oplysningsskilt ved indkørslen til egen ejendom. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket
privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved udkørslen til offentlig
vej.
 Skiltet må kun indeholde oplysninger om virksomheden;
navn, adresse, art og produktion.

Du m å placere dit skilt
ved de røde punkter.

Eksempel på mindre oplysningsskilt ved indkørsel

Nordfyns Kommune har
som administrationsgrundlag besluttet:
- At begrebet ”virksomhed”
tolkes bredt således, at
bekendtgørelsen også
omfatter private, der sælger landbrugsprodukter,
blomster, kunst mv.
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Skiltet må højst være 0,5 m².



Skiltet må ikke være højere end 1 m over terræn.



Skiltet må ikke skæmme naturen eller forstyrre trafikanterne.



Skiltet skal være ensfarvet og have en afdæmpet bundfarve og tekst i dæmpede farver.



Skiltet må ikke belyses, være oplyst (som ex. digitale
skærme), reflekterende eller bevægeligt.

Nordfyns Kommune har
som administrationsgrundlag besluttet:
 At reklameskilt over 2 m²
normalt ikke godkedes,
da det vil virke for dominerende.
 At der normalt ikke godkendes mere end én reklame pr. virksomhed.
 At reklameskiltet placeres på egen grund, min.
2,5 m fra skel.
 At reklameskilte ikke må
lyse eller være belyste.

Virksomhedsreklamer på eller ved ejendommens bygninger
 Virksomhedsreklamer må anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, dvs. tæt på eller ved gårdens
stuehus, driftsbygninger, gårdsplads eller lignende. En afstand på omkring 20 meter betragtes, ifølge praksis, som
tæt ved bygninger.


Virksomhedsreklamer må ikke virke dominerende i landskabet eller være synlige over store afstande. Om en given reklame kan godkendes, afhænger af virksomhedens størrelse, omgivelsernes karakter samt af skiltets størrelse, udformning, højde m.m.

Eksempel på reklameskilt i det åbne land

Eksempler på arrangementer, hvor lejlighedskiltning
kan tillades:
 Torve-/ loppemarked
 Byfester
 Vikingemarked
 Traktortræf
 Cirkus
 Koncerter og musicals
For uddybning af bestemmelserne omkring lejlighedsskiltning henvises til
Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre
indretninger i reklame- o
propagandaøjemed i det
åbne land, § 5.
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Lejlighedsskiltning i det åbne land
Der må opsættes lejlighedsskiltning i form af skilte, bannere eller
lignende med det formål at reklamere for et enkeltstående arrangement af højst 1 uges varighed. Skiltningen må tidligst opsættes 14 dage før arrangementet afholdes og skal være nedtaget senest 1 uge efter arrangementets afslutning.
Afhængig af arrangementets størrelse og placering, skal følgende overordnede bestemmelser overholdes:
 Skiltningen må opsættes højst 30 m fra grænsen fra den
bymæssige bebyggelse og indenfor en radius af enten 5
eller 30 km fra stedet, hvor arrangementet afholdes (afstanden afhænger af arrangementets størrelse).


Skiltningen må udelukkende oplyse om arrangementets
art, varighed og placering.



Skiltene skal overholde en max. størrelse på 2 m² og en
max. højde på 1,5 m over terræn.



Skiltene skal holde en afstand til kørebane eller cykelsti
på mindst 1,5 m.

Er du i tvivl om skiltning i det
åbne land er du altid velkommen til at kontakte
Plan og Kultur på 6482 8114

Da reglerne for midlertidig skiltning i det åbne land er lidt komplekse, er det altid en god ide at kontakte os for råd og vejledning til at opsætte de skilte eller bannere, du ønsker.
Idrætsanlæg i det åbne land
Der kan tillades oplysningsskilte i umiddelbar tilknytning til klubhus eller lignende. De må ikke være højere end 1 m over terræn.
På afskærmede idrætsanlæg kan der tillades reklamer, der ikke
er synlige uden for idrætsanlægget. Der kan desuden tillades
mindre reklamer på golfbaner og lignende.
Andre undtagelser i loven:
 Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større
Færdselssikkerhed.
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Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg,
valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger.

Retningslinjer for skiltning i sommerhusområder
I nogle sommerhusområder er der lokalplaner, som regulerer
skiltning.
I sommerhusområder uden lokalplan, og hvor skiltningen ikke er
synlig fra det åbne land, og dermed reguleret efter Naturbeskyttelsesloven, vil der som udgangspunkt ikke tillades skiltning.
Der er dog følgende undtagelser:
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Vej- og stivisninger samt oversigtsskilte.



Skiltning ved campingpladser o. lign.



Opsætning af mindre ”til salg” skilte i forbindelse med
salg af sommerhuse



Ved udlejningssommerhuse, kan der tillades mindre klistermærke eller lign. med oplysning om udlejningsbureau. Skiltet skal være opsat på postkasse og/eller i vindue med facade til ankomstvej.

Skiltning efter Vejloven
Kommerciel servicevejvisning
Har du en virksomhed med mange gæster, der har brug for
vejvisning, kan du ansøge kommunen om opsætning af et
kommercielt servicevejvisningsskilt. Omkostningerne i forbindelse med skiltet afholdes af ansøger.
Du kan læse mere om retningslinjerne for kommerciel servicevejvisning og priser på kommunens hjemmeside. Herfra kan du
også indsende ansøgning om skiltet.
Skilte med ”privat vej”
Der har i forbindelse med private fællesveje i sommerhusområder, private fællesveje i det åbne land og private fællesveje i
skove og naturområder været en interesse for at opsætte skilte
med teksten ”Privat vej – ingen adgang”.
I det åbne land fastsætter Naturbeskyttelseslovens § 26, at adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land, for så vidt
angår færdsel til fods eller på cykel, at ejeren ved skiltning helt
eller delvis kan forbyde, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig
grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.
Naturklagenævnet har fastsat, at ”særlige grad” skal tolkes
meget stramt for at sikre, at der normalt er adgang til alle veje
og stier, når man færdes til fods eller på cykel. Ligeledes er ridning normalt tilladt på gennemgående private fællesveje.
Derfor skal skilt med ”Privat vej” suppleres med et tydeligt underskilt, hvor det fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods
og på cykel. Kun i særlige tilfælde og når der f.eks. holdes jagt,
eller der foregår særlige erhvervsmæssige aktiviteter, der kan
være til fare for forbipasserende, kan underskiltet fjernes.
Nordfyns Kommune har som administration besluttet:
 At skiltning med ”Privat vej” i det åbne land skal foregå
med de officielle, godkendte skilte fra Vejdirektoratet eller Naturstyrelsen.

Godkendt skilt fra
Naturstyrelsen
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At skiltning med ”Privat vej” i byzone og i sommerhusområder, som udgangspunkt ikke er tilladt. Kun i særlige tilfælde, kan der efter forudgående ansøgning meddele
tilladelse fra kommunens vejafdeling.

Lovgivning og praksis
I erhvervsområder og ved indfaldsveje, hvor der typisk er større
Lovgrundlaget for regulering af skilte er fastsat i planloven,
byggeloven, bygningsfredningsloven, vejloven, naturbeskyttelsesloven, privatvejsloven og færdselsloven.
Planloven
Hvis du ønsker at sætte et skilt op, hvor der er vedtaget en lokalplan, skal skiltningen overholde lokalplanens bestemmelser.
Hvis du vil sætte et skilt op i landzone, kan der være krav om en
landzonetilladelse.
Byggeloven
Fritstående, større skilte, eller større facadeskilte, som ex.digitale
skærme, kræver byggetilladelse jf. byggelovens § 2, stk.1. En
byggetilladelse kan gøres afhængig af, at bebyggelsen - herunder skilte - får en sådan ydre udformning, at der opnås en
god helhedsvirkning i forbindelse med dets omgivelser, jf. byggelovens § 6D, stk. 1:
Skiltning, belysning og lignende må ikke være til ulempe eller skæmme omgivelserne.

Skilte der altid kræver en byggetilladelse er:
 Alle former for digital skiltning, LED, lysreklamer og lign.
 Større fritstående skilte.
 Større facadeskilte.
 Større markante skilte på meget synlige og eksponerede
steder vil som udgangspunkt også kræve en byggetilladelse.
Bygningsfredningsloven
Fredede bygninger er underlagt Kulturarvsstyrelsen. Ifølge bygningsfredningsloven skal enhver bygningsændring udover almindelig vedligeholdelse anmeldes til og godkendes af Kulturarvsstyrelsen, herunder også opsætning og ændring af skiltning.
Naturbeskyttelsesloven
I det åbne land reguleres skiltning af Naturbeskyttelsesloven.
Skiltning i det åbne land er som udgangspunkt forbudt efter naturbeskyttelseslovens § 21.
Begrebet ”det åbne land” knytter sig ikke til den zoneinddeling,
byzone / landzone, der er beskrevet i lov om planlægning. Det
er derimod den faktiske bebyggelse i området, der afgør om
der er tale om det åbne land.
Ifølge lovgivningen kan der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre ind-
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retninger i reklame og eller propagandaøjemed. Forbuddet
omfatter alle former for indretninger, så som flag, fortøjede balloner, genstande, lysreklamer, køretøjer m.v., der opstilles i reklame- eller propagandaøjemed.
Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for
at give dispensation fra. Der er dog visse undtagelser:







Virksomhedsskilte i tilknytning til virksomheden
Mindre oplysningsskilte
Reklamer på idrætsanlæg
Skilte i erhvervsområder
Kortvarig lejlighedsskiltning
Trafik propaganda og valgplakater (tidsbegrænset)

Nogle skilte er altså undtaget fra lovens forbud, men er samtidig
reguleret nøje i bekendtgørelse nr. 817 af 20.06.2018 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og
reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land.
Som udgangspunkt må skiltet ikke virke dominerende i landskabet eller kunne ses på lang afstand. Kommunen vurderer
dette ud fra en helhedsbetragtning, hvor bygninger, levende
hegn og terrænet er nogle af de elementer, skiltet sættes i forhold til.
Vejloven, privatvejsloven og færdselsloven
Som udgangspunkt opsættes skiltning på vejareal i samarbejde
med politiet. Et vejareal er f.eks. selve vejen med tilhørende rabatter eller oversigtsarealer.
Ud over skiltning i henhold til færdselsloven kan der gives tilladelse til andre former for skiltning på vejareal. Det drejer sig om
skilte på diverse plakatstandere, bannermaster på indfaldsvejene, infostandere, klapskilte i gågader m.v.
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