Skilte på landet
I Danmark er der forbud imod at anbringe reklameskilte på landet,
men du har alligevel en række muligheder. Dem kan du læse mere
om i denne folder.

Hvad er et mindre oplysningsskilt?
For at et skilt kan betegnes som et mindre oplysningsskilt, skal følgende betingelser være opfyldt:
- Skiltet skal være rektangulært
- Det må højst være 0,25 m2
- Overkanten på skiltet må ikke være
mere end 1 m over terræn
- Skiltet skal have en ensfarvet,
afdæmpet bundfarve
- Teksten skal fremstå i
afdæmpede farver
- Skiltet må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion
- En virksomheds logo må indgå på
normal vis. Logoet må dog højst
udgøre 10 procent af skiltets
samlede areal
- Skiltet må ikke være belyst,
reﬂekterende eller bevægeligt
- Der må ikke anbringes produkter, genstande, ﬂag eller lignende ved skiltet

Skilte uden tilladelse
- Virksomhedsreklamer
- Mindre oplysningsskilte

Virksomhedsreklamer
Ved virksomheder i det åbne land må du
placere virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de
ikke virker dominerende i landskabet og
ikke er synlige over store afstande.

Mindre oplysningsskilte
På landet må du anbringe et mindre
oplysningsskilt på din egen grund ved
indkørslen til ejendommen, f.eks. for
salg af landbrugsprodukter, udlejning af
ferieværelser og lignende.
Hvis ejendommen ligger ud til en blind,
privat fællesvej, kan skiltet opsættes,
hvor fællesvejen munder ud i en offentlig vej. Skiltet skal stå i samme side som
fællesvejen og må ikke stå på den offentlige vejs areal.

Skilt
Skilt
Ingen
skilt her
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Skilte med tilladelse
- Valgplakater
- Reklamer på golfbaner
og andre idrætsanlæg
- Reklamer for byfest,
festival og lignende
- Traﬁkpropaganda

Spejder- og idrætsarrangementer
Træf og løb
Messe
Festival
Cirkus

Vejvisning
Ved arrangementer som de nævnte kan
der også være behov for at sætte skilte
op, der viser vej til arrangementet. Det
kan arrangørerne, søge om tilladelse
til ved kommunen. Midlertidige vejvisningsskilte må først sættes op på dagen
før arrangementet og skal fjernes igen
senest dagen efter.

Valgplakater
Når der holdes folketingsvalg, kommunalvalg og ved valg til andre offentlige
råd må der efter tilladelse fra kommunen ophænges valgplakater i byer og
landsbyer. De nærmere regler for plakater og ansøgningsskema kan ses på kommunens hjemmeside.

Skiltene skal overholde følgende:
- Offentlig vejafmærkning
må ikke generes
- Der må ikke reklameres, men der må
dog være et foreningslogo på skiltene
- Bundfarven på skiltene må
ikke være gul
- Skiltene må ikke kunne
forveksles med ofﬁcielle vejskilte
- Veje og Traﬁk kan oplyse, hvor
store skiltene må være

Reklamer på golfbaner og
andre idrætsanlæg
Kommunen kan give tilladelse til opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg ved klubhuse, tribuner og lignende,
hvis skiltets overkant ikke er mere end
1 m over terræn.
På golfbaner kan kommunen derudover
tillade beskedne reklamer, der opsættes
i forbindelse teestedernes informationstavler. De nærmere regler for skilte på
golfbaner kan ses via kommunens hjemmeside.

Traﬁkpropaganda
Generelt er der forbud imod at anbringe
private skilte på vejarealer. Foruden de
ofﬁcielle vejskilte må der kun opsættes
traﬁkpropaganda, som er godkendt af
Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Byfest, festival og lignende
Ved byfester og lignende arrangementer
kan kommunen give arrangørerne tilladelse til midlertidigt at sætte skilte op
om arrangementet i byer og landsbyer.
Skiltene må først opsættes 4 lørdage
inden arrangementet og skal fjernes igen
senest 5 dage efter arrangementet.

Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at reglerne
om skilte på landet overholdes. Hvis et
skilt er opsat i strid med reglerne, skal
kommunen kræve det fjernet. Sker dette
ikke, kan kommunen få skiltet fjernet på
ejerens regning.

De arrangementer, der kan være
tale om er blandt andet:
- Kulturelle arrangementer
- Byfest og -jubilæum
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Vil du vide mere?
Kommunen hjælper gerne med at ﬁnde
frem til den rigtige skilteløsning for
dig. Yderligere oplysninger om skilte og
ansøgningsskemaer ﬁnder du på kommunens hjemmeside www.sonderborg.dk
eller ved henvendelse til kommunen.
Har du spørgsmål til skilte i det åbne
land, kan du kontakte Naturgruppen på
tlf. 8872 4084.

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
T 8872 6400
F 8872 6402

© www.reklamehuset.dk

Har du spørgsmål til skilte i landsbyer,
kan du kontakte Veje og Traﬁk på
tlf. 8872 6400.

