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Kort sammenfatning af regler for skiltning i det åbne land 

Forbud mod reklame- og propagandaskilte i det åbne land 
Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven, NBL) indeholder et generelt forbud mod 
friluftsreklamer og propagandaskilte i det åbne land. Der er tale om et absolut forbud, der 
ikke kan dispenseres fra. Forbuddet omfatter alle former for indretninger såsom flag, 
fortøjede balloner, genstande, lysreklamer, køretøjer m.v., der opstilles i reklame- eller 
propagandaøjemed. Dog må myndighederne gerne opsætte skilte om servicevejvisning 
samt turistoplysninger, da disse ikke anses som reklame- eller propagandaskilte. 

Begrebet det åbne land 
Begrebet det åbne land knytter sig ikke til den zoneinddeling, der er beskrevet i planlovens 
§ 34, hvor hele landet er inddelt i by- og landzone samt sommerhusområder. Det er 
derimod den faktiske bebyggelse i området, der afgør om det er det åbne land eller ej. 
Naturklagenævnet (nu: Miljø- og Fødevareklagenævnet) har fastlagt følgende 
retningslinjer for, hvordan man skal vurdere, om et område kan karakteriseres som åbent 
land: 

• Vurderingen bør tage udgangspunkt i, hvorledes området opleves af de mennesker, 
som bor i eller (navnlig) passerer gennem området. Det afgørende er, om området 
opleves som en del af et byområde eller som en del af det åbne land. Det åbne 
land skal i den forbindelse forstås som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, 
dvs. såvel åbne marker som skove og naturområder. 

• Et område kan - og bør efter omstændighederne - karakteriseres som åbent land, 
selv om det på flere sider er omgivet af bymæssig bebyggelse. Det gælder bl.a. 
grønne landskabskiler i større byområder. 

• Kunstigt skabte landskabsarealer, som f.eks. grønne områder langs vejanlæg, kan 
uanset begrænset dybde karakteriseres som åbent land, såfremt området for de 
forbipasserende fremtræder som landskabs-/naturområde. Der bør dog ikke 
lægges vægt på beplantning af randarealer mv., som alene har til formål at 
afskærme bagvedliggende bebyggelse. 
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• Hvor en vej danner grænse mellem byområde og åbent land, bør der lægges vægt 
på, om reklameskiltet er placeret således, at det af de forbipasserende ses på 
baggrund af åbent land eller på baggrund af bymæssig bebyggelse 

• I tvivlstilfælde bør området karakteriseres som åbent land. 

Undtagelser fra forbuddet 
Der er en række undtagelser for forbuddet mod reklamer i det åbne land. Bemærk, at 
rækken af undtagelser er blev udbygget væsentligt ved den seneste ændring af NBL 
gældende fra 1. juli 2018 (NBL, § 21), og ny Bekendtgørelse om opsætning af skilte og 
andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land (BEK nr. 817 af 
20.06.2018). Forbuddet gælder ikke for: 

Virksomhedsreklamer 
Hvis virksomhedsreklamen opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden og ikke 
virker dominerende i landskabet. 

Til forståelse af begrebet ”umiddelbar tilknytning til virksomheden” kan der fx henvises til 
Vordingborg Kommunes administrationspraksis, hvor skiltes tilknytning til en virksomhed 
vurderes ud fra de konkrete forhold på stedet, dog må afstanden mellem skiltet og 
salgsstedet maksimalt være 50 m. Det står selvfølgelig enhver kommune frit for, hvordan 
man inden for lovens rammer vil fortolke og administrere begrebet. 

Der kan ikke opstilles entydige kriterier for begrebet ”dominerende”. Det må vurderes i 
hvert enkelt tilfælde ud fra de konkrete forhold på stedet, hvor skiltets størrelse og 
åbenheden af landskabet selvfølgelig bør indgå. Man vil dog ofte med rette kunne hævde, 
at selvlysende eller belyste virksomhedsreklamer vil virke dominerende, specielt om 
natten. 

Officielle trafiksikkerhedskampagner, som er godkendt af Rådet for 
Sikker Trafik 
(NBL §21, stk. 2) 

Skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder 
(Bek. 817/2018, §§ 3-6) 

Virksomheders beliggenhed: 

I et område udlagt som erhvervsområde i en lokalplan må der opsættes skilte, som oplyser 
om de enkelte virksomheders beliggenhed også selvom området endnu ikke er udbygget. 

Skiltets praktiske udformning: 

• der må opsættes et skilt ved hver adgangsvej til området og ved adgangsvejen til 
den enkelte virksomhed. 

• skiltet må kun indeholde oplysninger om virksomhedens navn, logo, adresse og 
typen af virksomhed. 

• skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk. 
• skiltets størrelse må højst være 2 m². 
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• skiltet skal holdes i afdæmpede farver. Dog må virksomhedens logo godt optræde 
på skiltet i dets sædvanlige farver 

Skiltning om salg af erhvervsgrunde: 

Hvis der er erhvervsgrunde til salg i et område, hvor der er lokalplanlagte 
erhvervsområder, må der opsættes 

et skilt på højst 8 m² med oplysning om salget. Hvis der er ved at blive bygget en 
virksomhed på grunden, 

må der også opsættes et skilt på 8 m² som oplyser om byggeriet og virksomheden. 

Skiltning i kommuneplanlagte erhvervsområder 
(Bek. 817/2018, §§ 7-8) 

Der må opsættes i alt tre skilte om salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling i 
kommuneplanlagte erhvervsområder også selvom området ikke er udbygget. 

Skiltenes praktiske udformning: 

• skiltene skal placeres så tæt som muligt på eksisterende bymæssig bebyggelse og 
minimum 1,5 m fra kørebanekant og cykelsti. 

• skiltene skal være rektangulære eller kvadratiske. 
• skiltenes størrelse må højst være 8 m². 
• skiltene skal holdes i afdæmpede farver. 

Varig skiltning 

Mindre skilte i 30 meter zonen omkring byer med højst 3000 indbyggere  

(Bek. 817/2018, §§ 9) 

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

Skiltenes praktiske udformning: 

• skiltene må placeres ved hver indfaldsvej til byen og højst 30 meter fra bymæssig 
bebyggelse. 

• skiltet må oplyse om virksomhedens navn, logo, adresse og typen af virksomhed og 
afstand til virksomheden. 

• skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk. 
• skiltets størrelse må højst være 1 m² og skiltets overkant må højst være 1,5 m over 

jorden. 
• skiltet skal placeres minimum 1,5 m fra kørebanekant og cykelsti. 
• skiltet skal holdes i afdæmpede farver. Dog må virksomhedens logo godt optræde 

på skiltet i dets sædvanlige farver. 

Mindre oplysningsskilte 

(Bek. 817/2018, § 10) 
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Der må opsættes mindre oplysningsskilte om næringsdrift eller virksomhed ved indkørsel 
til egen ejendom. 

Skiltets praktiske udformning: 

• skiltet må oplyse om den næringsdrivendes/virksomhedens navn, logo, adresse og 
typen af produktion. 

• skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk. 
• skiltets størrelse må højst være 0,5 m² og skiltets overkant må højst være 1 m over 

jorden. 
• skiltet skal holdes i afdæmpede farver. Dog må virksomhedens logo godt optræde 

på skiltet i dets sædvanlige farver. 

Midlertidig skiltning 

Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt, grønsager, blomster, 
juletræer og pyntegrønt, på ejendom hvor produkterne er dyrket. 

(Bek. 817/2018, § 11) 

Skiltets praktiske udformning: 

• Der må placeres et mindre skilt ved en salgsvogn, salgsbod eller lignende på 
ejendommen samt et mindre skilt ved indkørslen til ejendommen. 

• skiltets størrelse må højst være 1 m². 
• skiltets overkant må højst være 1,5 m over jorden hvis det er placeret ved en 

salgsvogn, salgsbod eller lignende på ejendommen. 
• skiltets overkant må højst være 1 m over jorden hvis det er placeret ved indkørslen 

til ejendommen. 

Valgplakater, bannere og lignende, som opsættes i forbindelse med valg 

(Bek. 817/2018, § 12) 

Denne type skilte må opsættes i perioden fra den fjerde lørdag før valget indtil 8 dage efter 
valgdagen. Ved folketingsvalg må skiltene tidligst opsættes fra den dag valget udskrives. 

Lejlighedsskiltning til kortvarige enkeltstående arrangementer 

Generelt om lejlighedsskiltning 

(Bek. 817/2018, § 13) 

Lejlighedskiltning må kun vedrøre arrangementer af højst 1 uges varighed og må tidligst 
opsættes 14 dage før arrangementet afholdes, og skal være nedtaget senest 1 uge efter 
arrangementets afslutning. Hvis det er et arrangement, der gentages løbende, må der 
højst opsættes lejlighedsskiltning i 8 uger samlet set for at undgå, at skiltningen får et 
permanent præg. 

Skiltning til lokale arrangementer fx loppemarkeder, sportsarrangementer og 
byfester 

(Bek. 817/2018, § 14) 
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Skiltets praktiske udformning: 

• skiltene må placeres ved hver indfaldsvej til en by og højst 30 meter fra bymæssig 
bebyggelse samt indenfor en 5 km radius fra arrangementets afholdssted. 

• skiltet må kun oplyse om arrangementets art, varighed og placering. 
• skiltets størrelse må højst være 2 m² og skiltets overkant må højst være 1,5 m over 

jorden. 
• skiltet skal placeres minimum 1,5 m fra kørebanekant og cykelsti. 
• 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. Det skal nedtages senest dagen efter 
arrangementets afslutning. 

Skiltning til små, enkeltstående arrangementer i det åbne land, fx ”åben gård-
arrangementer” 

(Bek. 817/2018, § 15) 

Skiltets praktiske udformning: 

• skiltet må placeres på den pågældende ejendom eller ved indkørsel til 
ejendommen. 

• skiltet må kun oplyse om arrangementets art, varighed og placering. 
• Skiltning opsat ved indkørslen til ejendommen må højst være 2 m² og skiltets 

overkant må højst være 1 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. 
• skiltet skal nedtages senest dagen efter arrangementets afslutning. 

Skiltning til større arrangementer fx dyrskuer, omrejsende cirkus, koncerter 
eller musikfestivaler, der afholdes i det åbne land. 

(Bek. 817/2018, §§ 16 og 17) 

Skiltets praktiske udformning: 

• skiltene må placeres ved hver indfaldsvej til en by og højst 30 meter fra bymæssig 
bebyggelse samt indenfor en 30 km radius fra arrangementets afholdssted. 

• Der må også opsættes skilte på det sted arrangementet afholdes eller ved 
indkørslen til ejendommen. 

• Skiltet må kun oplyse om arrangementets art, varighed og placering. 
• Skiltets størrelse må højst være 2 m² og skiltets overkant må højst være 1,5 m over 

jorden. 
• Skiltet skal placeres minimum 1,5 m fra kørebanekant og cykelsti. 
• 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. Det skal nedtages senest dagen efter 
arrangementets afslutning. 

• Skiltet placeres på det sted, hvor arrangementet finder sted, eller ved indkørsel til 
ejendommen 
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