
 

  

ILLUSTRATIONSPLAN 
Regler for skiltning i 30 m zonen 
gengivet i webtilgængelig udgave 
uden grafik 
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Illustrationsplan uden grafik 

Indledning 
Dette webtilgængelige dokument gengiver og beskriver med ord, hvad den ikke 
webtilgængelige illustrationsplan viser ved hjælp af kortfattet tekst og grafik.   

Hvor gælder 30 meter zonen? 
30 meter zonen er kun gældende ved skilte af typen Varig skiltning og Lejlighedsskiltning. 
Bemærk at 30 meter zonen gælder kun for skilte opsat udenfor vejarealet og på privat 
grund. Herudover skal skilte altid være placeret minimum 1,5 m fra kørebanekant og 
cykelsti. 

Varig skiltning 
Der må opsættes mindre skilte, der oplyser om lokale næringsdrivende eller virksomheder i 
30 meters zonen omkring mindre byer med højst 3000 indbyggere. 

Lejlighedsskiltning 
Skiltning til lokale arrangementer, f.eks. loppemarkeder, sportsarrangementer og byfester 
må placeres ved indfaldsveje til byen og højest 30 meter fra bymæssig bebyggelse, samt 
indenfor en radius af S km fra arrangementets afholdssted. 

Skiltning til større arrangementer, f.eks. dyrskuer, cirkus, koncerter eller festivaler, der 
afholdes i det åbne land, må placeres ved indfaldsvej til byen og højest 30 meter fra 
bymæssig bebyggelse, samt indenfor en radius af 30 km fra arrangementets afholdssted. 

Definition af den bymæssige bebyggelse 
Den bymæssige bebyggelse starter, der hvor det opleves som byområde og behøver ikke 
at være der hvor byskiltet står.  

Hvor den bymæssige bebyggelse afgrænses af hæk eller hegn, udmåles 30 meter grænsen 
fra ydersiden af hækken eller hegnet mod det åbne land. 

Hvor den bymæssige bebyggelse ikke afgrænses af hæk eller hegn, udmåles 30 meter 
grænsen fra yderste bebyggelse mod det åbne land (Naturbeskyttelsesloven § 9, stk. 3). 

 

Regler for skiltets udseende ved varig skiltning 
For skilte af typen Varig skiltning gælder at skiltet skal være kvadratisk eller rektangulært. 
Skiltet må kun oplyse om virksomhedens navn, logo, type af virksomhed samt afstand til 
virksomhed. Skiltet må højest være 1 m2 og skiltets overkant må højest været 1,5 m over 
jorden. Skiltet skal holdes i dæmpede farver. Dog må logo godt optræde i logoets 
sædvanlige farver. 
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Regler for skiltets udseende ved lejlighedsskiltning 
For skilte af typen lejlighedsskiltning gælder at skiltet kun må oplyse om arrangementets 
art, varighed og placering. Skiltets størrelse må højest være 2 m2 og skiltets overkant må 
højest være 1,5 m over jorden. Dagen før arrangementets start må der opsættes et banner 
der er større end 2 m2 og hvis overkant er over 1,5 m over jorden. 

 

Regler for skilte ved skiltning til større arrangementer 
Der må også opsættes skilte på det sted arrangementet afholdes eller ved indkørsel til 
ejendommen hvor arrangementet afholdes. Skiltet må kun oplyse om arrangementets art, 
varighed og placering. Skiltet må højest være 2 m2 og skiltets overkant må højest være 1,5 
m over jorden. Dagen før arrangementets start må der opsættes et banner der er større 
end 2 m2 og hvis overkant er over 1,5 m over jorden. 
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