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 Plan og Miljøudvalget 21/9-11

109. Skilte generelt, i byer, i sommerhusområder og i det åbne land
02.00.10A15 - 2007/32456

Sagsfremstilling
I dag præges billedet af flere forskellige former for kommerciel skiltning bl.a. 
virksomheders og butikkers egenskiltning, reklameskiltning, reklamefinansieret 
byudstyr og skiltning for arrangementer.

I de senere år er der kommet øget fokus på det offentlige rum, hvor der er flere 
modstridende interesser i forhold til skiltning. Fra kommunens side er der gjort en 
stor indsats for at forskønne gader og bygninger i byområderne og regulere 
skiltningen. I modsætning hertil bliver der i stigende grad anvendt stærkt 
iøjnefaldende skiltning og reklamering, langs kommunens indfaldsveje og i det åbne 
land hvor efter hånden flere virksomheder etablerer sig.

Administrationen har oplevet sager, hvor det tydeligt er kommet frem, at 
forventninger til hvordan der kan skiltes ikke står i relation til det efter lovgivningen 
faktisk mulige, hvad der har været årsag til en del frustrationer. På denne baggrund 
igangsatte Planudvalget i sidste byrådsperiode en udredning for at klarlægge 
grundlaget for sagsbehandlingen og i forbindelse med udvikling af planer generelt.

Skiltesagerne kan opdeles i tre kategorier:

  Skilte i forhold til trafik 
  Skilte og reklamer i det åbne land 
  Skilte i by- og sommerhusområder

Skilte i forhold til trafik
Skilte, der er til fare og ulempe for de trafikken skal straks fjernes. Ejer kontaktes og 
skiltet fjernes og eventuelle omkostninger søges pålagt ejer.

Flere grundejerforeninger i landsbyer og i sommerhusområder ønsker at informere 
via stationære skiltevitriner opsat på vejarealet. Ligeledes er det et ønske i nogle 
erhvervsområder at kunne lave en samlet skiltning, for eksempel ved indkørslen til et 
område, eller hvor skiltningen vil være synlig fra overordnede vej. I nogle områder 
har der været en sådan praksis med opsætning af skiltegalger. Idéen er at sikre en 
vis form for ensartethed og struktur, men kræver også aftaler om betaling for skilte, 
drift og vedligeholdelse. I større områder med mange virksomheder vil en samlet 
skilteløsning enten blive meget stor, eller også vil de enkelte skilte blive meget små.

Virksomheder har forskellige muligheder for at skilte med servicevejvisningstavler 
opsat på vejarealet:

 Sort standard servicevejvisningstavle som vejvisning til virksomheder i det 
åbne land og i mindre bysamfund. Virksomheden dækker selv alle omkostninger. I 
praksis betales der en gang for administration, opsætning og nedtagning, samt et 



 
 
 
 
 
    

 Side 2

årligt gebyr for almindelig vedligeholdelse i skiltets 'levetid'.
 Blå standard servicevejvisningstavle som vejvisning, der skal opfylde 
trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål, som f. eks. til hospitaler, 
skoler, idrætsanlæg, kulturhuse, forsamlingshuse, teatre, offentlige kontorer og 
servicefunktioner, industriområder. og offentlige og private virksomheder, hvis den 
almindelige afmærkning med vejvisere, gadenavne og husnumre er utilstrækkelig.
 Færdselstavler til afvikling af trafikken, der administreres af vejmyndigheden 
efter aftale med politiet, kan opdeles i:
- Stationære færdselstavler der regulerer trafikken
- Midlertidige færdselstavler med f. eks afmærkning af vejarbejder
- Røde pilevejvisere med anvisninger til geografiske mål 
- Blå vejnavneskilte 

Kommunen har en udfordring i at samordne de forskellige trafiktavler, som over tid 
bliver opsat på vejarealet ved for eksempel vejkryds. Opsætning af nye tavler 
vurderes lokalt fra gang til gang, og vejmyndigheden foretager i den forbindelse en 
renovering af trafiktavlerne, hvis det skønnes nødvendigt det pågældende sted.

Skilte og reklamer i det åbne land
Særligt i det åbne land ser vi ved virksomheder og gårdbutikker, en øget skiltning af 
fritstående større og mindre skilte, skilte på vogne og på skiltemænd.

Der er her modsatrettede ønsker imellem Naturbeskyttelseslovens landskabelige 
hensyn, hvor det overordnede tilsigtes at skilte ses mindst  muligt, og 
virksomhedernes ønske om at kunne ses mest  muligt.

Naturbeskyttelsesloven har i §21 et generelt forbud imod skilte i det åbne land, og 
der er ikke mulighed for at dispensere fra lovgivningen. Det betyder ikke at det 
er umuligt at skilte - loven har følgende undtagelser:

 Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til 
virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over 
store afstande. 
 Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervs grunde m.v., der opstilles i 
et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde. 
 Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed. 
 Valgplakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til 
kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger. 
 Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på 
egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller 
private fællesvej. 
 Reklamer på idrætsanlæg kan tillades, ved beslutning af 
kommunalbestyrelsen.

Planloven giver generelt mulighed for etablering af mindre erhverv og gårdbutikker i 
nedlagte landbrugsbygninger. Gribskov Kommune har gennem årene understøttet 
disse muligheder, men der bør være fokus på og formidling om at erhverv på landet 
drives under andre vilkår end erhverv i erhvervsområder og skal forholde sig aktivt til 
de mange beskyttelsesinteresser i landområdet.
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Det er en ressourcekrævende sagsbehandling, når ulovlige skilte skal fjernes, 
formidling og vejledning - særlig afstemning af forventninger til mulighed for skiltning 
- er en væsentlig forebyggende indsats.

Skilte i by- og sommerhusområder
Det er muligt at drive visse former for virksomhed fra boligen, hvilket medfører et 
behov for skiltning. Generelt er det et krav at virksomhedsdriften ikke medfører at 
området ændrer karakter, hvis der er tale om et boligområde. Disse sager er 
almindeligvis lette at håndtere.

I de øvrige byområder er der et omfattende ønske om skiltning og reklamering. 
Mange steder reguleres dette af byplanvedtægter og lokalplaner. Der kan med fordel 
etableres et lokalt samarbejde om skilte mellem interesseforeninger og kommunen. 
For eksempel er der et velfungerende samarbejde mellem Helsinge 
Byforskønnelsesudvalg og administrationen, som vurderer opsætning af skilte og 
facadeændringer inden for et afgrænset område. Det skal dog også nævnes, at 
dialogfora også koster tid og ressourcer og ikke tilsidesætter den formelle 
sagsbehandling af skiltene i forhold til lokalplaner med mere. I områder, hvor 
skiltningen ikke reguleres af lokalplanbestemmelser, kan tilladelse til skiltning gives i 
henhold til Byggelovens §6D, som giver mulighed for at stille krav om tilpasning til 
øvrig bebyggelse.

Kommunen indgår i dialog med ansøger med udgangspunkt i et konkret skilteønske. 
Tilladelsen gives på baggrund af en vurdering med henblik på at sikre følgende:

 Al skiltning skal tilpasses de konkrete by- og bygningsmæssige forhold. 
 Egenskiltningen, som giver information om butikkernes navn, åbningstider 
med mere, må opsættes på den del af facaden, hvor butikken, kontoret eller 
lignende er lokaliseret, samt eventuelt i terræn. 
 Reklameskiltning, som for eksempel er skiltning for enkeltprodukter eller 
virksomheder, der ikke har direkte tilknytning til den aktuelle adresse,.må i princippet 
ikke opsættes. 
 Midlertidig skiltning kan opsættes i forbindelse med byggepladser, særlige 
arrangementer og begivenheder, når der foreligger en særlig tilladelse.

Borgernes egenhandling
På kommunens hjemmeside kan borgerne læse retningslinier og regler inden for de 
forskellige kategorier af skilte. Ved hjælp af en vejledning og en tjekliste for skilte, 
kan ansøger selv foretage det nødvendige forarbejde til sagsbehandlingen. Ejere af 
ejendomme, som kan ses fra det åbne land, kan læse om, hvordan de skal udforme 
og placere skilte, så de overholder reglerne i Naturbeskyttelsesloven.

Administrationens vurdering
Som beskrevet vurderes skilte ud fra en række prioriteringer og de rammer 
lovgivningen sætter. Overordnet set kan man sige, at der er flest muligheder for at 
udøve et skøn i afgørelsen når et skilt står i et byområde og meget få muligheder, 
grænsende til ingen, når et skilt står uhensigtsmæssigt i forhold til trafikafvikling og 
trafiksikkerhed. Skilte i det åbne land er ramt af et generelt forbud, hvor der dog 
gives nogle undtagelser, men altså ikke åbnes for nye skøn. Praksis ligger fast 
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igennem en årelang administration og afgørelser i klagesager med mere.

Udfordringen i Gribskov Kommune er, i sammenhæng med den kommende revision 
af kommuneplanen, at oparbejde en sammenhængende praksis. I kommuneplanen 
formuleres retningslinjer, for eksempel om kvaliteten af bymiljøer, landskabelige 
egne, værdifulde landskaber med mere. Disse retningslinjer danner grundlag i 
afgørelser hvor der skal udøves et skøn, ikke kun om skilte men for eksempel også 
om dominerende byggeri og andre elementer som forstyrrer oplevelsen af 
landskabet med mere. Sådanne afgørelser kan handle om udformning og belysning 
af facadeskilte og de hensyn der inddrages i sagsbehandlingen vil i høj grad også 
afhænge af hvor i verden skiltet skal være.

En anden udfordring i Gribskov Kommune er, at der allerede nu er flere skilte end 
administrationen reelt kan nå at følge med i, herunder en lang række ulovlige skilte. 
Uanset en forståelse for at de erhvervsdrivende har et behov for at skilte, bør man 
også overveje om den skiltning der findes, for eksempel langs Gillelejevejen og i 
rundkørsler, understøtter billedet af Gribskov Kommune som et attraktivt område. 
Udtrykket "fra jord til bord" bliver nemt til "jorden med op på bordet" når der på halvt 
formuldede halmballer, sønderblæste pladeskilte og udrangerede køretøjer 
reklameres for friske æg og friskhøstede grønsager.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationens indstilling til udvalget: 

At udvalget drøfter skiltning og administrationen af sagsområdet

Beslutning

Drøftet, udvalget ønsker at der udarbejdes et vejledningsmateriale, som stiller 
ansøgere bedre i forhold til at kende reglerne og som kan bruges i forhold til 
skiltning. 

Fraværende med afbud var: Michael Bruun
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