
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskabelig vurdering af pylon Naturbeskyttelseslovens §21 

 

Det er inden for Lokalplan 1100 muligt at placere en pylon. Pylonen må alene benyttes 

som reklame for en virksomhed inden for planområdet. Pylonen er et ”fladt” skilt med en 

højde på 15m, en bredde på 5m ved skiltene, og ellers fremstår som en mast. Pylonen 

fremtræder i neutrale jordfarver, primært mørk blå og grå, og vil blive forsynet med indi-

rekte belysning. 

 

Landskabet er et stort bølget landbrugslandskab, der gennemskæres af motorvejen. Mo-

torvejen er både sænket ned i terrænet og på dette sted løber fra syd og buer mod nord-

vest, hvilket begrænser kiggene ud over landskabet. Landskabet er ud over motorvejen 

forstyrret af adskillige tekniske anlæg som vindmøller, master, højspændingsanlæg, lys-

armaturer mv. Det vurderes, at landskabet ikke vil blive yderligere påvirket af pylonen, 

idet pylonen fremstår som et let skilt på en mast, der falder i med de øvrige tekniske an-

læg i området. Området er i dag også præget af lys fra lysarmaturerne ved rundkørslen, 

hvor pylonen er placeret helt op ad. Derfor vil det indirekte lys i skiltet ikke have nogen 

væsentlig negativ effekt på omgivelserne. Pylonen vil derfor ikke virke dominerende i 

landskabet. 

 

Pylonen er vist på visualiseringerne nr. 1 og 2 fra to punkter på motorvejen – ca 980m 

nord for planområdet og ca 1280m syd for planområdet. Det vurderes, at skiltet ikke ville 

kunne ses på visualiseringerne, hvis disse udarbejdes på længere afstand på grund af 

den beskedne størrelse og landskabets udtryk. Det vurderes at skiltet ikke vil kunne ses 

tættere på planområdet på grund af terrænet mod syd, og vil være den samme visualise-

ring fra nord. 

 

Pylonen er vist på visualiseringen nr. 3 fra Viborg Hovedvej og på sigtelinjen til Sindbjerg 

Kirke. Herfra fremstår pylonen som en mast, der falder i med de øvrige tekniske anlæg 

og master i området. 

 

På billederne nr. 4 og 5 vises planområdet og den omtrentlige placering af skiltet hen-

holdsvis 510 m og 225 m fra. Det vurderes, at pylonen vil indpasse sig mellem de øvrige 

master og tekniske anlæg i området. 

 

Naturbeskyttelseslovens § 21 lyder således: 

  

I det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysrekla-

mer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Skiltning om servicevejvis-

ning og turistoplysningstavler, der opsættes af myndighederne i henhold til vej- og færd-

selslovgivningen, anses ikke for opsætning i reklame- og propagandaøjemed. 

 

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke 

1) virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, 

når de ikke virker dominerende i landskabet, 

 

Pylonen reklamerer for en virksomhed i lokalplanområdet. Det vurderes at pylonen hver-

ken virker dominerende i landskabet eller påvirker landskabet i væsentlig negativ grad. 
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Dette vises både på visualiseringerne, billederne og i lokalplanens bestemmelser samt  

redegørelsen heri.  

 

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for landskabet 

omkring lokalplanen sammenholdt med pylonens udseende, at pylonen er omfattet af 

undtagelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, pkt. 1. 

 

 

 
1) Visualiseringen er fra motorvejen mod nord og viser pylonen ca. 1280 m fra området. 

 

 
2) Visualiseringen er fra motorvejen mod syd og viser pylonen ca. 980 m fra området. 
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3) Visualiseringen er fra Viborg Hovedvej mod syd og viser pylonen ca. 375 m fra plan-

området. 

 

 
4) Billedet er fra Viborg Hovedvej mod nord og viser landskabet ca. 510 m fra området. 

 

Planområde 

Pylon 
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5) Billedet er fra Viborg Hovedvej mod nord og viser landskabet ca. 225 m fra området. 

Planområde 


