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Indstillingsnotat

Hedensted Kommune har den 22. februar 2020 modtaget ansøgning om tilladelse til op-
sætning af LED dobbeltsidet pylon på ejendommen Gammelgårdsvej 9, 7130 Juelsminde.

Pylonen, der har en bredde på 1,68 m og en højde på 4,6 m med en skærmstørrelse på 
4,6 m², ønskes opsat i forbindelse med virksomheden på ejendommen. Ansøger oplyser 
at, formålet med pylonen er at reklamere for de virksomheder, der er og måtte komme 
på ejendommen. Yderligere ønsker de at kunne sælge reklamepladsen på pylonen til an-
dre virksomheder og foreninger mm. på ejendommen. Det kunne for eksempel være til 
havnefest, Open by Night eller lignende arrangementer.

Ansøger ønsker pylonen placeret ud til skel mod Vejlevej. Ansøger har fremsendt infor-
mation (Bilag 3) om producentens LED skilte for at underbygge sin ansøgning. Herunder 
at der vil være mulighed for at styre tændingstiden for skiltet, at LED skiltet er udstyret 
med lysføler, der vil medvirke til at skiltet virker afdæmpet og at overgang mellem bille-
derne foregår i bløde skift via sort billede. 

Ejendommen er omfattet af vejbyggelinje, der er fastlagt til 17,5 m fra vejmidte. Inden 
for denne byggelinje må der blandt andet ikke placeres anlæg af blivende art. Herunder 
skiltning og lignende. Det vil derfor ikke være muligt at acceptere den ønskede placering. 
Der vil være mulighed for at ændre placeringen af pylonen, så den ikke overskrider byg-
gelinjen.

Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 33, Erhvervsområde i Klakring, der i §7 
stk. 1 giver mulighed for skiltning efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestemmel-
sen indeholder ikke nogen yderligere begrænsninger i forhold til placering.

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning omkring opsætning af lysreklamer. I den 
vejledning fraråder Vejdirektoratet opstilling af lysreklamer på strækninger, hvor der på 
en afstand af 500 m er mere end 4 sidevejstilslutninger og adgange. I det aktuelle tilfæl-
de er der 1 sidevejstilslutning og 4 vejadgange fra andre ejendomme.

Ansøgningen er drøftet med politiet, der har udtalt, at der ved øget risiko for uheld vil 
være mulighed for at forlange en LED reklame fjernet, men at det kan være en langsigtet 
proces. 

Afdelingen vurderer, at opsætning af LED reklame på den pågældende ejendom kan have 
en uheldig påvirkning af trafikafviklingen på strækningen, da der er tale om en hovedlan-
devej med en del trafik. 


