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Samt generelt om skiltning i Faxe Kommune



Trafikalt begrundede

• M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 
Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, 
M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 
Transportcenter.
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Kommercielle servicemål
• Attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, 

overnatningsmål, offentlige og private 
virksomheder og lignende.

• Nye piktogrammer udvikles løbende af VD på 
bestilling, ansøger betaler
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• Der må maks. være 4 vejvisningstavler med 
tekst i hver retning, f.eks. som her:

• Kommer der bare 1 virksomhed mere, skal det 
laves om så der kun er piktogrammer:

• Det er vejmyndigheden den vurderer om det er 
trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at opsætte 
servicevejvisning i de enkelte kryds. Nogle steder er det 
svært pga. pladsen eller oversigten.
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Eksempel:
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Hvor må der skiltes fra
-reglerne for kommerciel servicevejvisning

• Uden for tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste 
rutenummererede vej. Ligger vejen lige langt fra eller inden for 2 km af to 
rutenummererede veje kan der vejvises fra begge veje

• Inden for tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste større 
vej

• Link til kort med rutenummerede og større veje: Søg dit servicemål 
(vejdirektoratet.dk)
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Ved lige langt til 3 veje må der vælges 
hvilke to der skal skiltes fra:
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Skiltningen skal være kontinuerlig:
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Øvrig skiltning

• Områdeinformationstavler for f.eks. et 
industriområde skal sættes ved en vigeplads eller 
parkeringsplads så billisten kan stoppe og studere 
tavlen uden at være til gene for de øvrige trafikanter.

• Skilte i det åbne land skal følge 
naturbeskyttelseslovens § 21.

• Pyloner kræver byggetilladelse og skal holdes på 
privat matrikel samt følge bestemmelserne i 
lokalplanen for området.
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Naturbeskyttelsesloven §21

• Friluftsreklamer. I det åbne land må der ikke 
anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, 
lysreklamer og andre indretninger i reklame- og 
propagandaøjemed. 

• Forbuddet omfatter dog ikke mindre oplysningsskilte 
vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på 
egen ejendom eller ved indkørsel til ejendom fra 
nærmeste offentlige vej eller privat fællesvej
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Kommuneplanen

• Kommuneplanen indeholder retningslinjer om skiltning 
i boligområder og i kulturmiljøer:

• For erhverv i boligområder gælder 
”… at præget af boligkvarter bibeholdes gennem 
tilpasning af bygningsstørrelse, udformning, 
parkering, adgangsforhold, skiltning, friarealer og 
beplantning.”

• De gamle bykerner og landsbyer er ofte udpeget som 
kulturmiljøer. For kulturmiljøer gælder, at skilte mv.

”… skal harmonere med den eksisterende bygnings stil, 
og skal forsøges tilpasset gadens udtryk, eller skal skabe 
en ny og positiv oplevelse.”
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Lokalplaner
• Flere lokalplaner indeholder bestemmelser om skiltning og 

reklameflagning, det drejer sig især om lokalplaner for 
centerområder, erhvervsområder, landsbyer og boligområder.

• I centerområder er bestemmelserne fastsat for at sikre en 
harmonisk bymidte og eksempelvis hindre skilte/reklamer der 
dominerer facaderne, skilte og pyloner der hindre færdsel, 
bevægelige lysreklamer o.lign.

• I erhvervsområder vil der typisk være færre restriktioner, men 
der vil ofte være bestemmelser om et begrænset antal 
reklameflag og pyloner samt at skilte skal vedrører den 
pågældende virksomhed, og fx ikke reklameskilte for 
produkter.

• I landsbyer og boligområder vil det typisk handle om at 
præget af landsby eller boligområde skal bibeholdes.
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Bygningsreglementet
• Skilte og pyloner vil typisk kræve byggetilladelse, men 

reglementet indeholder ikke regler om størrelse, 
udsende mm. 

Landzone
• I landzonen skal der gives tilladelse til skilte/pyloner, 

hvis de kan defineres som byggeri. De skal dog først 
vurderes om skiltet kan tillades efter 
naturbeskyttelseslovens §21 om skiltning i det åbne 
land. I lokalplaner for byggeri i det åbne-land eller i 
landsbyer kan der være fastsat krav til skiltning.

13


