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INDLEDNING
Tillæg 1 til Administrationsgrundlag for skiltesager er udelukkende udarbejdet for kommuneplanrammerne 360-E5, 360-E24, 360-E25 og 360-E37 alle beliggende ved Rødbyhavn.
Den nærmere afgrænsning af området kan ses på kortbilag 1.
Området øst for motorvejen ved Rødbyhavn er i hastig og massiv forandring. Allerede nu er
der stor aktivitet i området og de kommende år vil en stor elementfabrik og en række følgeindustrier skyde op i området.
Tillægget er udarbejdet for at give muligheder for anden skiltning, end der er i Lolland
Kommunes andre erhvervsområder.
Tillægget til administrationsgrundlaget skal medvirke til:
•

At ansøgere og bygherrer oplever, at der er gennemsigtige, klare og ensartede retningslinjer for, hvilke skilte der kan opsættes, og hvor de kan opsættes.

•

At fastlægge retningslinjer for sagsbehandling af ansøgninger om skiltning i de tilfælde, hvor lovgivningen giver mulighed for at foretage et skøn, og hvor der ikke er
specifikke bestemmelser i lovgivningen eller i plandokumenter, som f.eks. i lokalplaner. Der vil dog fortsat være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Tillægget er som udgangspunkt kun gældende frem til sommeren 2029, hvor Femern står
færdig. Såfremt færdiggørelsestidspunktet for Femern udskydes, udskydes tillæggets udløbstidspunkt ligeså.

Tillæg 1 til administrationsgrundlag for skiltesager er godkendt af Lolland Kommune den
1. december 2021.
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1. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SKILTNING
Erhvervsområderne 360-E5, 360-E24, 360-E25 og 360-E37
Erhvervsområderne 360-E24 og 360-E37 er lokalplanlagte, herudover er dele af erhvervsområde 360-E25 lokalplanlagt. De nævnte områder er beliggende i byzone. Erhvervsområde
360-E5 er ikke lokalplanlagt og er beliggende i landzone.
Endvidere er størstedelen af områderne beliggende i det åbne land eller grænsende op til
åbent land. Da en del af området må forventes at blive massivt bebygget, vil reklameskiltningen ikke nødvendigvis være synlig i landskabet. Men indtil at Femern Bælt-forbindelsen
er synlig i landskabet ved erhvervsområderne, vil alt reklameskiltning som udgangspunkt
opleves som dominerende i landskabet.
Naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 indeholder et generelt forbud i det åbne land mod opsættelse af plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame eller propagandaøjemed. Der er undtagelser for forbuddet, og jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2 omfatter forbuddet i stk. 1 bl.a. ikke:
1)
2)
3)

virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når
de ikke virker dominerende i landskabet
skiltning om virksomheder og om salg af erhvervsgrunde, der opsættes i et område,
der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget
skiltning om salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling, der opsættes i et område,
der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er
udbygget

De ovenfor stående undtagelser for forbuddet beskrives endvidere i ”Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land” og
i ”Vejledning om opsætning af reklamer i det åbne land Naturbeskyttelsesloven §21”, og
som Lolland Kommune har indarbejdet i de følgende afsnit i dette, Tillæg til administrationsgrundlag for skiltesager.
I lokalplaner og byplanvedtægter kan der være andre bestemmelser for skiltning i de enkelte områder, ligesom anden lovgivning, tinglysninger og vejbyggelinjer også kan regulere
skiltning. Ansøgninger om skiltning vil i så fald skulle vurderes ud fra disse bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen påser, at reglerne overholdes. På statsveje er det Vejdirektoratet.
Der kan ikke dispenseres fra reklameforbuddet, bortset fra reklamer på idrætsanlæg og
golfbaner.
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2. SKILTE I UMIDDELBAR TILKNYTNING TIL
VIRKSOMHEDEN
Der kan opsættes virksomhedsreklamer, herunder skilte og pyloner, i umiddelbar tilknytning
til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet. Størrelse og valg af farve på
skiltene er afgørende for, hvordan skiltet opfattes. En vurdering af, om skiltet er dominerende i landskabet eller synligt over store afstande, foretages af Lolland Kommune. Vurderingen af om et skilt/pylon mv. kan opsættes ligger bl.a. vægt på om et skilt/pylon mv. opleves som en del af en helhed og dermed opfylder kravet om umiddelbar tilknytning til virksomheden. Dog kan det forventes, at man kan opnå tilladelse, hvis man overholder nedenstående, men hvis der er andre bestemmelser om skiltning i lokalplanerne, som strider imod
tillægget til administrationsgrundlag, så kræver skiltningen en dispensation fra lokalplanen.
Fritstående skilte/pyloner
2.1

Fritstående skilte/pyloner skal altid placeres
på egen grund, og må højst placeres 50 meter fra virksomhedens bebyggelse og på den
side af vejen, hvor bygningen ligger - og
uden for vejarealet.

2.2

Der må opsættes ét fritstående skilt/pylon
pr. ejendom, der højst må være 5 meter højt
målt fra terræn. Skiltefladen må højst være
7,5 m². Ved særligt store ejendomme med
flere indkørsler kan der tillades flere skilte/pyloner.

2.3

Hvis flere virksomheder er placeret på én
ejendom, skal skiltningen ske ved et fælles skilt/pylon.

2.4

Fritstående skilte/pyloner skal placeres mindst 5 meter fra vejskel og mindst 10 meter fra naboskel.

2.5

Fritstående skilte/pyloner må ikke placeres i oversigtsarealer, da det forringer trafiksikkerheden.

2.6

Fritstående skilte/pyloner kan opsættes som digital skiltning, disse skal dog være
slukket i tidsrummet 23.00 til 05.00 og der kan stilles vilkår om lysstyrke, billedskift.

2.7

Skiltet/pylonen må ikke være reflekterende eller bevægeligt. Kun skrift og logo må
være gennemlyst, skiltet kan belyses med spots eller skiltet kan belyses bagfra.
Lyskilden må ikke være blinkende eller virke blændende for omgivelserne eller trafikanter

2.8

Der kan ikke gives tilladelse til fritstående klapskilte/A-skilte, beachflag og bannere.

Pylon til erhvervsvirksomhed.

Facadeskiltning
2.9

Skilte må højst udgøre 50% af den enkelte virksomheds facadelængde og skal tilpasses den enkelte bygningsskala og arkitektur.

2.10

Der må etableres facadeskilt på alle virksomhedens facader.
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Flaggrupper
2.11

Der kan opstilles én flaggruppe med højst 3
flagstænger pr. ejendom. Flagstængerne
må ikke være højere end 8 meter over terræn og må højst placeres 50 meter fra virksomhedens bebyggelse og på den side af
vejen, hvor bygningen ligger - og uden for
vejarealet.

2.12

Hvis flere virksomheder er placeret på en
ejendom, kan der opstilles én flaggruppe
pr. virksomhed, hvis der er en afstand på
mindst 50 meter mellem flaggrupperne.
Ved mindre ejendomme kan der opstilles én
fælles flaggruppe for virksomhederne.

Flaggruppe ved virksomhed.

Billboards og Bannere
2.13

Der kan generelt ikke forventes tilladelse til permanente billboards (plakattavler),
bannere, rulleskilte og lign.

Informationer
2.14

Fritstående skilte/pyloner og flag må oplyse om den enkelte virksomheds navn, logo,
virksomhedsadresse og art/produktion og brands og andre firmanavne og logoer som
virksomheden forhandler eller samarbejder med. Fritstående skilte/pyloner og flag
må endvidere skilte med slogans.

2.15

Facadeskilte må kun oplyse om den enkelte virksomheds navn, logo, virksomhedsadresse, samt produkter for og brands som virksomheden forhandler eller samarbejder med.
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3. SKILTE I LOKALPLANLAGTE ERHVERVSOMRÅDER
I områderne 360-E24, 360-E37 og dele af 360-E25, hvor der i lokalplanerne er udlagt erhvervsområder, må der opsættes skilte, når området er ”vokset” ind i bymæssig bebyggelse
og ikke længere har karakter af åbent land. Hvis der er andre bestemmelser om skiltning i
lokalplanerne, som strider imod tillægget til administrationsgrundlag, så kræver skiltningen
en dispensation fra lokalplanen. Eksempler på bymæssig bebyggelse og det åbne land, kan
ses på side 7-8:
Områder hvor det endnu ikke kan betragtes som bymæssig bebyggelse
3.1

Der må opsættes et skilt/pylon ved hver adgangsvej til området og et ved adgangsvejen til den enkelte virksomhed. Ønsker flere virksomheder skilt/pylon ved adgangsvejen, skal dette ske på samme skilt.

3.2

Et skilt/pylon må alene oplyse om den enkelte virksomheds navn, logo, virksomhedsadresse og art/produktion.

3.3

Skiltet/pylonen skal være rektangulært eller kvadratisk.

3.4

Skiltet/pylonen må ikke overstige 2 m². Skilte vedrørende flere virksomheder skal ske
på samme skilt.

3.5

Skiltet/pylonen skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som
virksomheden normalt benytter.

3.6

Skiltet/pylonen må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorvejen.

3.7

Skiltet/pylonen må ikke være reflekterende eller bevægeligt.

3.8

Der må ikke anbringes produkter, genstande, bannere, flag eller lignende i reklameog propagandaøjemed i tilknytning til skiltningen.
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4. SKILTE I KOMMUNEPLANLAGTE ERHVERVSOMRÅDER
Område 360-E5 og dele af 360-E25 er i kommuneplanen udlagt som erhvervsområder. I
disse områder må der opsættes i alt op til tre skilte om erhvervsudviklingen i området og
salg af erhvervsgrunde, uanset om området ikke er udbygget og forsat helt eller delvis har
karakter af åbent land, såfremt de overholder nedenstående.
4.1

Skilte skal opsættes så tæt som muligt på eksisterede bymæssig bebyggelse samt
mindst 1,5 meter fra kørebanekant eller cykelsti.

4.2

Skilte skal være rektangulært eller kvadratisk.

4.3

Skiltet må ikke overstige 8 m² og må højst være 4 meter højt målt fra terræn.

4.4

Skiltet skal holdes i afdæmpede farver.

4.5

Skiltet må ikke opsættes på støjvolde og lignende.

4.6

Skiltet må ikke være reflekterende eller bevægeligt.

4.7

Der kan ikke gives tilladelse til fritstående klapskilte/A-skilte, beachflag og bannere.

4.8

Der må ikke anbringes produkter, genstande, flag eller lignende i reklame- og propagandaøjemed i tilknytning til skiltningen.
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EKSEMPLER PÅ BYMÆSSIG BEBYGGELSE OG DET ÅBNE
LAND
Når Lolland Kommune kan vurdere, at et erhvervsområde er ”vokset” ind i bymæssig bebyggelse, er det bestemmelserne under afsnit 2. SKILTE I UMIDDELBAR TILKNYTNING TIL
VIRKSOMHEDEN, som kan anvendes. F.eks. i området omkring Finlandsvej syd.
Vurderet som bymæssig bebyggelse

Erhvervsområdet ved Finlandsvej, set mod syd.

Erhvervsområdet ved Finlandsvej, set mod nord.
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Vurderet som det åbne land
På nuværende tidspunkt vurderes både Færgevej, Gl. Badevej og det nye erhvervsområde
ved Finlandsvej som værende i det åbne land. Det betyder, at det er afsnit 3. SKILTE I
LOKALPLANLAGTE ERHVERVSOMRÅDER og afsnit 4. SKILTE I KOMMUNEPLANLAGTE
ERHVERVSOMRÅDER, der kan benyttes.

Erhvervsområderne set fra Færgevej.

Erhvervsområdet set fra nord ved Finlandsvej.

Erhvervsområderne set fra Gl. Badevej mod nord.
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Områderne vil dog formentlig kunne vurderes i bymæssig bebyggelse, når volden og betalingsanlægget begynder at blive etableret.
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