
Servicevejledning
Til visse servicevirksomheder kan kommunen opsætte skilte, der viser 
vej og angiver virksomhedens type. Det kan for eksempel ske, hvis der 
ikke er anden tilstrækkelig vejvisning eller tydeligt gadenavn.

Til nogle servicevirksomheder mv. kan der opsættes symbolskilte.

Midlertidige oplysningsskilte
Ved byfester og lignende arrangementer kan kommunen give arrangør-
erne tilladelse til midlertidigt at sætte skilte op om arrangementet.

Skiltene må først komme op ca. en uge før arrangementet og skal 
fjernes igen umiddelbart efter arrangementet.
De arrangementer, der kan være tale om, er blandt andet:

•  Byfester og jubilæer
•  Spejder- og idrætsarrangementer
•  Internationale og landsdækkende arrangementer
•  Træf og løb
•  Messer
•  Festivaler
•  Cirkus

Midlertidig vejvisning
Ved arrangementer som de nævnte kan der nogle gange også være 
behov for at sætte skilte op, der viser vej til arrangementet. Det kan 
arrangørerne også søge kommunen om tilladelse til.

Midlertidige vejvisningsskilte må først sættes op dagen før arrange-
mentet og skal fjernes igen dagen efter.
Når du sætter midlertidige vejvisningsskilte op, skal du overholde 
følgende regler:

• 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.
• Tal med kommunen, Vej og Park, om hvor store 
 skiltene må være.

Kommunen fører tilsyn
Kommunen fører tilsyn med, at reglerne om skilte i det åbne land 
overholdes. Hvis et skilt er i strid med reglerne, kan kommunen kræve 
det fjernet eller ændret. Vejdirektoratet fører tilsyn langs statsvejene.

Vil du vide mere?
Kommunen hjælper gerne med at finde frem til den rigtige 
skilteløsning for dig.

Har du spørgsmål om skilte i det åbne land, kan du kontakte Teknik 
og Miljø på tlf. 74 34 20 00  og spørge efter Natur og Landbrug.

Har du spørgsmål om skilte på kommuneveje,  kan du kontakte 
Teknik og Miljø på tlf. 74 34 20 00 og spørge efter Vej og Park.

Park og Vejdrift
Teknik og Miljø
Rådhuscentret 7
6500 Vojens  
www.haderslev.dk 

Skilte i det åbne land
og på kommuneveje



Skilte i det åbne land
Selv om der generelt ikke må opsættes skilte i det åbne land, er der 
alligevel en række muligheder. Følger du nogle enkle bestemmelser, 
kan du opsætte:

• Mindre oplysningsskilte
• Valgplakater
• Trafikpropaganda
• Reklamer på idrætsanlæg
• Skilte i erhvervsområder

Mindre oplysningsskilte
Driver du virksomhed i det åbne land, kan du – uden at indhente 
tilladelse – sætte et mindre oplysningsskilt op. Samme mulighed har 
du, hvis du for eksempel sælger landbrugsprodukter fra ejendommen 
eller lejer værelser ud.

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 afdæmpende 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% af 
   skiltets samlede areal.
• Skiltet må ikke være belyst, reflekterende 
   eller bevægeligt.
• Der må ikke anbringes produkter, 
   genstande, flag eller lignende ved skiltet.

Hvor må skiltet anbringes?
I det åbne land må du sætte et mindre oplysningsskilt op på 
din egen grund ved indkørslen til ejendommen.
Du må også anbringe reklamer for din virksomhed i umiddelbar 
nærhed af virksomhedens bygninger. Reklamerne må dog ikke 
virke dominerende i landskabet, og de må ikke kunne ses over 
store afstande.

Hvis ejendommen ligger ud til en blind privat fællesvej, kan skiltet 
sættes op, hvor fællesvejen munder ud i en offentlig vej. Skiltet skal 
stå på samme side som fællesvejen og må ikke stå på den offentlige 
vejs areal.

Valgplakater og trafikpropaganda
Valgplakater må sættes op, når der holdes Europaparlamentsvalg, 
Folketingsvalg, Regionsrådsvalg og Kommunalvalg samt ved folke-
afstemninger. Vejmyndigheden skal tillade opsætning af valgplakater. 
Derfor skal du søge tilladelse til opsætning af valgplakater hos 
Haderslev Kommune. Læs mere om opsætning af valgplakater 
på www.haderslev.dk.
 
Trafikpropaganda skal være godkendt af Rådet for Sikker Trafik.

Reklamer på idrætsanlæg
Reklamer på idrætsanlæg i det åbne land kræver en tilladelse fra 
kommunen. Ønsker du for eksempel at sætte en reklame op på en 
golfbane, skal du søge tilladelse hos kommunen, der behandler 
ansøgningen efter de særlige regler, der gælder på dette område.

Skilte på kommuneveje
Generelt må der ikke sættes private skilte op på vejarealet på 
kommuneveje, men også her er der alligevel en række muligheder.

Hvad er vejarealet?
Vejarealet omfatter kørebanen, cykelsti, fortov, rabat og grøft. 
Det vil sige fra vejskel til vejskel.
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