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Denne pjece indeholder retningslinjerne for opsætning af skilte i det åbne land efter Naturbeskyt-
telsesloven og Vejloven.

Pjecen er kun en vejledning, så selvom retningslinjerne i denne pjece overholdes, kan der være 
særlige forhold som gør, at der ikke kan gives tilladelse til det ansøgte.

Du må gerne selv sætte mindre skilte op i det åbne land, når du blot følger nogle enkle regler. Dem 
kan du finde i pjecen her.

IndlednIng

Pas På landskabet
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Skilte i det åbne land er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 21. Her er beskrevet, at man ikke må opsætte 
reklamer i det åbne land. Det gælder bl.a. plakater, fritstående skilte og lysreklamer samt andre indretnin-
ger i reklame- og propagandaøjemed.

Formålet med lovgivningen er, at det åbne land skal friholdes for skæmmende reklamer og propagan-
daskilte. Loven giver ikke mulighed for at dispensere fra forbuddet.

Der gælder dog visse undtagelser fra dette forbud – for eksempel:

•	 Godkendt officielt trafikpropaganda 

•	 Valgplakater der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige 
råd eller folkeafstemninger 

•	 Skiltning efter nærmere regler for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde i områder, der ved lokal-
plan er udlagt til erhvervsområder 

•	 Mindre oplysningsskilte må opsættes ved indkørslen til virksomhedens ejendom – eller der, hvor en 
private vej munder ud i nærmeste offentlige vej.

 
De nærmere bestemmelser om reklamer for erhvervsgrunde, oplysningsskilte m.m. kan findes i ”skiltebe-
kendtgørelsen” (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre 
oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer tæt på idrætsanlæg m.v. i det åbne land).
 

efter naturbeskyttelsesloven
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Loven giver altså mulighed for at sætte mindre skilte op i det åbne land. 

Om virksomhedsreklamer gælder, at de skal opstilles i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Der gælder 
ikke specifikke krav for dimensionerne på virksomhedsreklamerne, men de må ikke virke dominerende i 
landskabet eller være synlige over store afstande. 

De mindre oplysningsskilte skal opfylde følgende krav:

•	 skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25m2

•	 overkanten må ikke være højere end 1m over terræn

•	 skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver

•	 det må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt

•	 på skiltet må der kun stå virksomhedens navn, adresse, art og produktion

•	 logo skal være det logo din virksomhed normalt benytter og holdes i de farver logoet normalt har

•	 logoet må højst fylde 10% af skiltets areal der må ikke sættes genstande, flag eller lignede ved skiltet

•	 skiltet må ikke være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt.

hvordan må skIltet se ud, og hvor må du sætte det?
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her gælder reglerne efter naturbeskyttelsesloven

klagemulIghed

Som nævnt gælder reglerne i naturbeskyttelsesloven kun i det åbne land. 

Åbent land defineres af landskabets udseende og altså ikke af den inddeling i by- og landzone samt som-
merhusområder, som er beskrevet i planloven. 
Det er den faktiske bebyggelse i området, der afgør, om der er tale om åbent land eller ej.  Natur- og Miljø-
klagenævnet har fastlagt nærmere retningslinjer for, hvordan man skal vurdere, om et område kan karakte-
riseres som åbent land. Hvis du er i tvivl i et konkret tilfælde, er du velkommen til at spørge Team Natur og 
Park i Varde Kommune til råds. Du kan også sende en e-mail til vardekommune@varde.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens vurdering af om et skilt er i strid med naturbeskyttelseslovens § 21, kan 
du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Det samme gælder kommunens vurdering af, om der er tale om 
”åbent land”. 
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efter vejloven

hvordan må skIltet se ud?

hvor kan du få sat skIltet oP?

Har du en virksomhed med mange gæster, der har brug for vejvisning, kan et servicevejvisningsskilt anven-
des. Skiltet skal hjælpe trafikanterne med at finde seværdigheder, virksomheder, muligheder for overnat-
ning og lignende.

Et servicevejvisningsskilt kan enten være sort/hvidt eller blå/hvidt. 

De sort/hvide skilte kan kun anvendes i landzone eller uden for tættere bebygget område. På de sort/hvide 
skilte anføres teksten for virksomhedens type. 

De blå/hvide skilte kan anvendes inden for tættere bebygget område. Såfremt der findes et symbol for 
virksomheden, skal dette anvendes. Der må ikke anføres supplerende tekst til symbolet. Findes der ikke et 
symbol for virksomheden anføres teksten for virksomhedens type. 

Generelt må der ikke anvendes virksomhedens navn eller logo. Undtagelsesvis kan virksomhedens navn 
anvendes hvor der i et vejkryds vejvises til samme type virksomhed i flere retninger.

Der opkræves betaling for levering og opsætning af de sort/hvide skilte. De blå/hvide skilte finansieres, 
opsættes og ejes af kommunen.

Vejvisningstavler placeres i vejareal, men må ikke placeres i oversigtsarealer og afstanden fra kant af køre-
bane til stander skal minimum være 0,5 meter.

For at opnå tilladelse til et servicevejvisningsskilt, skal vejvisning tilgodese trafikanternes behov i forhold til: 

•	 overskuelighed

•	 kontinuitet 

•	 entydighed

Havecenter  4
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klagemulIghed

her kan du læse mere om reglerne for servIcevejvIsnIng

Overskuelighed:

Hvis man som bilist bliver udsat for mange informationer på én gang, viser undersøgelser, at man har tendens til at lave 
fejl – man kører forkert, foretager vendinger eller andre manøvrer, som kan være til fare for ens medtrafikanter. 

Derfor må der ikke opsættes mere end 4 vejvisningsinformationer på samme sted. Enkelte undtagelser kan f.eks. være 
større kryds.

Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej (uden for tættere bebygget område) og fra nærmeste større vej 
(inden for tættere bebygget område).

Kontinuitet:

Det er vigtigt, at der er en rød tråd i skiltningen mod et mål. Det vil sige, at når der først er vejvist mod et servicemål skal 
vejvisningen følges op helt frem til målet. Med mindre der er særlige hensyn, der taler for det, etableres der ikke langs-
gående (ligeud) vejvisning.

 
Entydighed:

I et kryds må der ikke vejvises ad to forskellige ruter til samme mål. En undtagelse kan dog være hvis vejvisningen hen-
vender sig til forskellige typer køretøjer f.eks. personbiler og lastbiler.

Ifølge Færdselslovens § 95 er det transportministeren der fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen 
af færdselstavler. Transportministeriet har udarbejdet bekendtgørelse nr. 801 som indeholder regler for opsætning af 
alle typer færdselstavler. 

Ifølge vejreglerne skal normkravene i det såkaldte Hæfte 3 følges når det gælder servicevejvisning. 

Du er desuden velkommen til at kontakte Team Teknik i Varde Kommune for nærmere oplysning om servicevejvisning. 
Du kan også sende en e-mail til vardekommune@varde.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse kan du, for så vidt angår retlige spørgsmål, klage til: Vejdirektoratet, Niels 
Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
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Ikke kaos eller store reklamer I det åbne land.
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