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Overskrift 

Opsætning af 16m høj pylon ved Sunset Boulevard afkørsel 58 Hedensted på Kildeparken 

10, 8722 Hedensted 

 

 

Beslutningstema 

 Udvalget for Teknik skal tage stilling til Vejdirektoratets høringssvar ang. opsørning af 

16m høj pylon. 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger  

 

Personale 

Ingen bemærkninger 

 

Historik 

Den 13. januar 2015 besluttede udvalget for Teknik at: 

Der arbejdes for en dispensation fra lokalplan 179 og der sendes på den baggrund en hø-

ring til vejdirektoratet og øvrige berørte parter. 

 

Sagsfremstilling 

Sunset Boulevard ønsker at opsætte en 16m høj pylon i arealet mellem bygningen og 

motorvejen E45. jf. bilag 1. 

 

Opsætning af pylon af denne størrelse vil kræve flere dispensationer fra lokalplan 179. 

 

Ansøgers argumenter for en dispensation: 

Formålet med opsætning af 16m høj pylon er at gøre opmærksom på Sunset Boulevard  

tilstedeværelse overfor potentielle gæster som  kommer kørende af E 45 i sydgående 

retning. Sunset Boulevard er i dag, ikke synlige for de gæster som kommer nord fra, og 

potentielle kunder når forbi afkørslen inden restauranten er synlig. Med en forhøjelse af 

pylonen fra de i dag 8 meter til 16 meter vil Sunset Boulevard være i stand til at fange 

gæsterne inden de når afkørsel 58.  

Sunset Boulevard har i en periode haft banner placeret før afkørsel 58, hvilket Sunset 

Boulevard mener at kunne dokumenter øget omsætning, Byggeservice har dog ikke mod-

taget noget dokumentation. 

 

Sekundært påpeger Sunset Boulevard at formålet også er at minde øvrige potentielle 

gæster om deres placering i Hedensted. Denne opmærksomhed har markant betydning 

for restaurantens omsætning. Sunset Boulevard forventer en øget omsætning på op mod  

1 mil. Kr om året. Som regel vil medfører oprettelsen af to nye stillinger på 25-30 timers 



(ugentligt). Og modsat vil en omsætningsnedgang resultere i nedlæggelsen af samme 

stillinger.  

 

Bestemmelser i lokalplanen som berøres: 

Formålsparagraffen: 

at sikre at området disponeres og bebygges således, at der opnås et smukt helhedsind-

tryk i facader og skiltning m.v. så området fremtræder præsentabelt fra de overordnede 

veje 

 

§9 

Stk. 13. Fritstående skilte eller flag må ikke opsættes indenfor lokalplanens område ud-

over de i stk. 14-18 nævnte delområder og skilte/flag linier. Ud mod motorvejen må der 

alene opsættes skilte i form af firmanavn og logo. Skiltningen skal tilpasses bygningens 

størrelse og karakter og må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden eller 

over tag. Skiltningen skal godkendes af kommunen. Projektører og neonbelysning tillades 

ikke.  

 

Stk. 14. Skiltning på den enkelte ejendom skal etableres efter en samlet skilteplan, som 

skal godkendes af Hedensted Kommune. Der må opsættes 1 facadeskilt mod Motorvej 

E45, Gesagervej eller Vestre Ringvej samt 1 facadeskilt mod den interne fordelingsvej. 

Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver eller logo med maks. 2 m i høj-

den på bygningsfacaden, og de skal ved størrelse, 

skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. Skiltningen skal tilpasses bygningens 

størrelse og karakter og må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden eller 

over tag. 

Skiltning skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Skilte må ikke have en reflekterende 

overflade, og de skal udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader, kun skrift 

og logo må være gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. 

Skilte må ikke 

være bevægelige, og der må ikke opsættes neonskilte. Blændende spots må ikke anven-

des. 

 

Stk. 15. Fritstående skilte skal placeres i den angivne skiltelinie i delområde D1, D2, G og 

H mod motorvej E45, Gesagervej og Vestre Ringvej kan der opsættes 1 fritstående skilt 

pr. ejendom i form af søjleskilte med højde på mellem 4 - 8 m og med en max. dybde på 

0,5 m og en bredde på 1 - 2 m. Skilte skal placeres i skiltelinien som vist på kortbilag 15 

og principskitse 1 og 16. 

 

Stk.16. I delområde A1, A2, B1, B2, C1 og C2 kan der opsættes 1 fritstående skilt pr. 

ejendom i form af søjleskilte med højde på mellem 4 - 8 m og med en max. dybde på 0,5 

m og en bredde på 1 - 2 m samt et henvisningsskilt pr. ejendom med en højde på maks. 

1 m og en bredde på maks. 1 m. Hvor der er flere virksomheder på ejendommen, skal 

der være en samordning af navne på søjleskiltet og henvisningsskiltet. Søjleskilte skal 

placeres i skiltelinien som vist på kortbilag 15 og henvisningsskiltet kan placeres ved ind-

kørslen fra den interne fordelingsvej til den enkelte parcel. 

 

Stk. 18. De på kortbilag 13 viste ubebyggede arealer i delområde D1, D2, E1, E2, F1, F2, 

G og H skal fremtræde som sammenhængende arealer med ensartet karakter og ud-

formning, idet matrikelskel ikke må fremtræde synlige, herunder ved beplantning og lig-

nende udover de hække der indenfor byggefeltet skal etableres i skel mellem naboparcel-

ler. Alle forarealer langs vejene A-B og C-D, dvs. arealerne mellem de interne fordelings-

veje og byggefelterne skal fremtræde med en ensartet karakter og udformning. 

 

Stk. 19. Beplantningen i delområderne D1, D2, E1, E2, F1, F2, G og H henhører under de 

enkelte matrikulære enheder og etableres af kommunen. Når tilplantning er foretaget 



overgives beplantningsbælterne til de enkelte grundejere, der er forpligtet til at renholde 

og pleje arealerne efter de retningslinier, der er udarbejdet af Hedensted kommune. 

 

Vejdirektoratets høringssvar: 

Vejdirektoratets svar på nabohøring af påtænkt dispensation fra skiltebestemmelserne 

i lokalplan 179. 

Anmodning: 

Hedensted Kommune har den 20. januar 2015 anmodet Vejdirektoratet om et hørings-

svar 

vedr. en påtænkt dispensation fra skiltebestemmelserne i lokalplan 179 for et erhvervs-

område syd for Hedensted. 

 

Høringssvar: 

Vejdirektoratet kan ikke anbefale en tilladelse til dispensation fra gældende lokalplan. En 

dispensation vil være i modstrid med Vejdirektoratets bemærkninger, der er fremsendt til 

Hedensted Kommune, jf. Planlovens § 19 stk. 3. Endvidere vurderer Vejdirektoratet, at 

en større pylon vil være problematisk i forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser 

vedr. reklamer i det åbne land. 

 

Vejdirektoratet har tidligere i forbindelse med høringer om lokalplanlægning i Kildeparken 

givet udtryk for, at lokalplanernes formål og bestemmelser sikrer, at der kan opnås et 

smukt helhedsindtryk i arkitektur, facader og skiltning m.v., således at området frem-

træder præsentabelt fra bl.a. motorvej E45 og de øvrige overordnede veje. 

Det har derfor været Vejdirektorats vurdering, at lokalplanerne kan blive et godt arbejds-

redskab til at sikre, at bebyggelsen langs motorvej E45 matcher Vejdirektoratets strategi 

for smukke veje. 

 

Vejdirektoratet skal henlede opmærksomheden på at den ansøgte dispensation i sig selv 

er i modstrid med formålsbestemmelserne i Kildeparkens lokalplaner og derudover kan 

have en præcedensskabende virkning, som fremover gør det vanskeligt at fastholde den 

arkitektoniske linje i områdets facade langs E45. 

 

Friluftsreklamer og naturbeskyttelsesloven. 

Vejdirektoratet har en tilsynsforpligtigelse hvad angår skiltning og andre indretninger i 

reklameøjemed langs statsvejene jf. § 9 stk. 2 i skiltebekendtgørelsen.[2] 

Pylonen, som dispensationen vedrører, må anses for at være en reklameindretning, som 

er omfattet af naturbeskyttelseslovens[1] bestemmelser om friluftsreklamer. Det vil sige, 

at såfremt reklamen opsættes i åbent land, og ikke er omfattet af en undtagelsesbe-

stemmelse, vil den ikke kunne opsættes lovligt. 

 

Vejdirektoratet har i 2014 påtalt en reklameindretning i lokalplanområde 1069, og har 

med en afgørelse fra natur- og miljøklagenævnet fra den 28. april 2014 fået en bekræf-

telse på, at området kan karakteriseres som: ”Landskabs/naturområder med spredt be-

byggelse”. På baggrund heraf vurderer Vejdirektoratet, at så længe at det område, der er 

omfattet såvel lokalplan 1069 og 179, ikke er mere udbygget, end situationen er i dag, 

så skal alle reklameindretninger i området være omfattet af en undtagelsesbestemmelse, 

for ikke at være opsat i strid med naturbeskyttelseslovens § 21. 

 

Den nuværende pylon ved Sunset Boulevard er aldrig blevet påtalt af Vejdirektoratet, da 

den anses for at være en virksomhedsreklame i umiddelbar tilknytning til virksomheden, 

som ikke virker dominerende i landskabet, og som ikke er synlig over store afstande. 

Som følge af denne vurdering anses den af Vejdirektoratet for at være omfattet af und-

tagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven § 21 stk. 2. 

Vejdirektoratet har forstået, at formålet med dispensation er at gøre den nye pylon synlig 



over store afstande, da pylonen vil få en højde på 16 meter. Såfremt området, på det 

tidspunkt hvor pylonen opsættes, fortsat skal karakteriseres som åbent land, og såfremt 

den nye pylon bliver synlig over store afstande, må det forventes, at Vejdirektoratet vil 

påtale den nye pylon jf. naturbeskyttelseslovens § 21.  

Vedlagt 

To af Vejdirektoratets tidligere høringssvar 

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2014. 

 

Bekendtgørelse nr. 1328 af den 11. december 2006 bekendtgørelse om opsætning af 

mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det 

åbne land. 

Lovbekendtgørelse nr. 951 af den 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. 

 

Natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 28. april 2014. 

AFGØRELSE 

i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 21. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vejdirektoratets påbud 

af 19. februar 

2014 til BASE Erhverv as om at fjerne to reklameskilte på ejendommen matr.nr. 12c 

Båstrup By, Ø. Snede. Vejdirektoratets afgørelse står således ved magt. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden admi-

nistrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til 

prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 

88, stk. 1. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøkla-

genævnet. 

 

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af BASE Erhverv as, der har gjort 

gældende, at der ikke er tale om reklameskilte, og at skiltene i øvrigt ikke er anbragt i 

det åbne land. 

Sagens oplysninger 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1069 for et område til erhverv, udvalgsvarebutik i 

Kildeparken, Hedensted. Lokalplanen har til formål at sikre, at området anvendes til er-

hvervsformål, herunder en større udvalgsvarebutik, der forhandler varegrupper inden for 

våben og ammunition, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, der indebæ-

rer, at butikken ikke kan indpasses i bymidten. 

Lokalplanen indeholder bl.a. en bestemmelse om, at der kan opstilles 1 pylon (maks. 8 

meter høj og 2 meter bred) mod motorvej E 45 og 1 pylon (ligeledes maks. 8 meter høj 

og 2 meter bred) mod Kildeparkens forlængelse. Pylonerne skal opstilles i de på kortbilag 

2 viste skiltelinjer. Det fremgår af sagen, at Vejdirektoratets vejtilsyn ved gennemkørsel 

af Østjyske Motorvej har konstateret, at der på den omhandlede ejendom i vejens højre 

side er opsat to reklameskilte for ”BASE Erhverv as” m.fl. ud for henholdsvis 120.650 og 

120.750 km. Hvert af skiltene er på ca. 8 m2. 

Vejdirektoratet foretog i den anledning partshøring overfor Base Erhverv as og anførte, 

at de opsatte skilte er at betragte som reklamer, som efter Vejdirektoratets opfattelse er 

opsat i det åbne land og ikke i et område af bymæssig karakter. Skiltene er derfor i strid 

med naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1. 

Direktoratet anførte endvidere, at skiltene ikke er omfattet af nogen af undtagelserne i 

lovens § 21, stk. 2. Dels er der ikke tale om virksomhedsreklamer anbragt i umiddelbar 

tilknytning til virksomheden, dels reklameres der ikke for salg af erhvervsgrunde, og dels 

er skiltene for store til at være omfattet af bestemmelserne om mindre oplysningskilte i 



bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, 

skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, og skiltene er 

ydermere vendt mod motorvejen. 

Selskabet anførte hertil, at ca. halvdelen af skiltene angiver, at der opføres et nyt domicil 

for Østjysk Våbenhandel på ejendommen. Den anden halvdel oplyser, at BASE Erhverv 

as er totalentreprenør, og at selskabets samarbejdspartnere er dels Ginnerup Arkitekter, 

dels Oluf Jørgensen som rådgivende ingeniører. 

Efter selskabets opfattelse er der ikke tale om reklameskilte, men om oplysningsskilte, 

der synliggør arbejdspladsen. Skiltene er opstillet i henhold til bekendtgørelsen om byg-

ge- og anlægsarbejder, hvorefter byggepladsen skal være afgrænset på en iøjnefaldende 

og let genkendelig måde med skilte eller lign. rundt om byggepladsen og i dennes umid-

delbare nærhed. Skiltene benyttes som oplysning til de mange leverandører, der dagligt 

kommer til byggepladsen. Det er samtidig en orientering til de lokale beboere om, at et 

længe ventet projekt er gået i gang. 

 

Der er således ikke tale om reklameskilte, men om afgrænsnings- og oplysningsskilte, 

der markerer byggepladsens eksistens. 

 

Selskabet anførte endvidere, at skiltene er opsat i et lokalplanlagt erhvervsområde, hvor-

for undtagelsesbestemmelsen i § 21, stk. 2, nr. 2, finder anvendelse, idet skiltene viser, 

at det i lokalplanen tilladte byggeri er under opførelse med BASE Erhverv as som totalen-

treprenør. Skiltene er derfor ikke i strid med naturbeskyttelseslovens § 21. 

 

Vejdirektoratet har i afgørelsen anført, at det fortsat er direktoratets vurdering, at skilte-

ne er opsat i reklameøjemed, idet de er vendt mod motorvejens trafikanter og ikke mod 

trafikanterne på kommunevejen. 

Skiltene er ikke oplysende i forhold til, at der er tale om en byggeplads. De er i stedet 

udformet som typiske reklameskilte for de firmaer, som er involveret i et byggeri. 

Vejdirektoratet mener ligeledes fortsat, at skiltene er opsat i det åbne land, og har end-

videre fastholdt, at skiltene ikke er omfattet af nogen af undtagelserne i lovens § 21, stk. 

2, eller i bekendtgørelse nr. 1328. 

 

Vejdirektoratet har herefter meddelt selskabet påbud om at fjerne skiltene inden 4 uger. 

Det er i klagen navnlig anført, at skiltene er anbragt indenfor lokalplanens skiltezone, og 

at Vejdirektoratet ikke gjorde indsigelse mod lokalplanen. 

 

Klager har fastholdt, at der er tale om oplysningsskilte, der skal afgrænse byggepladsen 

og holde uvedkommende væk. Kravet om afgrænsning kan f. eks. opfyldes ved at place-

re skilte i byggepladsens periferi eller ved at indhegne byggepladsen evt. kombineret 

med skilte ved indgange. Der er opsat to skilte ved indkørslen til byggepladsen fra Kilde-

parken og to skilte langs motorvejen. 

 

Klager finder endvidere ikke, at skiltene er opsat i det åbne land og har henvist til nogle 

vedlagte fotos. 

Selskabet har oplyst, at skiltene vil blive nedtaget, når byggeriet er afsluttet i august 

2014. De vil blive erstattet af permanent skiltning i henhold til lokalplanens bestemmel-

ser herom. 

 

Vejdirektoratet har i anledning af klagen anført, at de omhandlede to skilte er opsat ved 

en byggeplads, hvor et jagtcenter er under opførelse. Den pågældende bygning bliver - 

efterhånden som byggeriet skrider frem - endnu mere dominerende. Byggeriet foregår i 

et erhvervsområde, der langt fra er udbygget. Der findes i området kun to andre er-

hvervsejendomme nord for det omhandlede byggeri. Udover disse ejendomme er områ-

det præget af landbrugsarealer. 



Efter direktoratets opfattelse er skiltene – ud fra de informationer, der er indeholdt heri – 

ikke opstillet for at varsle, at der er en byggeplads på ejendommen, hvor der gælder 

særlige regler med hensyn til adgang, anvendelse af sikkerhedsudstyr mv., men i rekla-

meøjemed. 

 

Direktoratet er endvidere fortsat af den opfattelse, at skiltene er opsat i det åbne land. 

Veddirektoratet har derfor fastholdt afgørelsen og det meddelte påbud. 

Det er Vejdirektoratets opfattelse, at lokalplanens bestemmelser om skiltning sigter mod 

virksomhedsreklamer for det kommende jagtcenter En lokalplan kan ikke tilsidesætte na-

turbeskyttelseslovens regler om reklamer i det åbne land. Direktoratet udelukker ikke, at 

de i lokalplanen omhandlede pyloner muligvis kan være omfattet af undtagelsen i § 21, 

stk. 2.  

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Vejdirektoratet har truffet afgørelse i sagen som tilsynsmyndighed, jf. § 9, stk. 2, i be-

kendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, 

skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Tilsynsmyn-

dighedens afgørelser kan, jf. 12 i bekendtgørelsen påklages il Natur- og Miljøklagenæv-

net. For klage gælder i øvrigt reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Ifølge denne 

lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. kan tilsynsafgørelser ikke påklages til Natur- og Miljøklagenæv-

net. Efter nævnets praksis kan tilsynsafgørelser dog påklages for så vidt angår fortolk-

ningen af lovgrundlaget, herunder om et konkret forhold er ulovligt. 

Efter naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1, er det forbudt i det åbne land at anbringe pla-

kater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og 

propagandaøjemed. Der kan ikke dispenseres fra forbuddet i stk. 1. 

 

De omhandlede to skilte oplyser dels om selve bygeriet, dels om den kommende virk-

somhed. Hvert af skiltene er på ca. 8 m2. 

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at skiltene, også henset til at de er vendt mod motor-

vejen, er at betragte som reklameskilte. Skiltene findes ikke, som anført af klager, at 

være oplysende i forhold til at der er tale om en byggeplads, hvor særlige regler med 

hensyn til adgang, anvendelse af sikkerhedsudstyr mv. skal iagttages. 

Skiltene er derfor som sådan omfattet af forbuddet i lovens § 21, stk. 1. Vurderingen af, 

om et skilt er opsat i bymæssig bebyggelse eller åbent land, skal foretages uafhængigtaf, 

om området ligger i byzone, sommerhusområde eller landzone. Afgørende er alene, 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 efter omstændighederne 

karakteriseres som åbent land, selv om det på flere sider er omgivet af bymæssig be-

byggelse. Det gælder bl.a. grønne landskabskiler i større byområder. 

Ud fra det medsendte kort- og billedmateriale er det Natur- og Miljøklagenævnets vurde-

ring, at skiltene er anbragt op til motorvejen i tilknytning til områder, der fremtræder 

som landskabs-/naturområder med spredt bebyggelse. 

Skiltene er derfor anbragt i strid med bestemmelsen i § 21, stk. 1. 

Efter bestemmelsen i § 21, stk. 2, gælder en række undtagelser fra forbuddet i stk. 1. 

Ifølge stk. 2, nr. 1, omfatter forbuddet ikke virksomhedsreklamer, som anbringes i umid-

delbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke 

er synlige over store afstande. 

 

Ifølge stk. 2, nr. 2, omfatter forbuddet ikke skiltning for virksomheder og for salg af er-

hvervsgrunde mv., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervs-

område, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom er fastsat i be-

kendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, 

skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Ifølge be-

kendtgørelsens § 5, stk. 2, kan der på ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med 

henblik på opførelse af en virksomhed opsættes ét skilt på maksimalt 4 m2, der oplyser 



om byggeriet og den kommende virksomhed. Skiltet må dog efter bekendtgørelsens § 6 

ikke være vendt eller henvendt mod en motorvej eller motortrafikvej. 

Skiltene er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 2, nr. 1, allerede fordi der ikke er tale om 

skiltning for en eksisterende virksomhed, men om skiltning for en kommende virksomhed 

og for byggeriet. 

 

Skiltene er heller ikke omfattet af undtagelsen i § 2, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgø-

relsen, idet der ikke er anbragt ét men to skilte, som er større end de tilladte 4 m2, og 

som ydermere er vendt mod motorvejen i strid med bekendtgørelsens § 6. 

 

Der kan herefter ikke gives medhold i klagen, og Vejdirektoratets afgørelse af 19. februar 

2014 står således ved magt. 

 

Det skal bemærkes, at de reklamepyloner, der i henhold til lokalplanen kan opstilles på 

ejendommen, i givet fald skal opfylde betingelserne i § 21, stk. 2. 

 

Byggeservices vurdering: 

Der kan iht. Planlovens §19 stk. 1 dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, men 

ikke, hvis dispensationen er i strid med formålet eller principperne i planen. Hvor der i 

lokalplaner fastlægges mere eller mindre detaljerede bestemmelser om bebyggelsens, 

herunder skiltes ydre fremtræden er det netop for at skabe og fastholde et helhedspræg 

over bebyggelsen. 

En dispensation vil have konsekvenser, idet det herefter vil være vanskeligt, at fastholde 

lokalplanens bestemmelser og intentioner om, hvordan bebyggelsens ydre fremtræden 

skal være.  

Endvidere er der ikke argumenter, som ikke også andre vil kunne fremføre. Hvilket bety-

der at en dispensation er klart præcedensdannende for hele lokalplanområdet og dermed 

være afgørende for helheden. Konsekvensen er det i fremtiden ikke vil være muligt for 

kommunen at regulere pyloner i området, hvorfor alle andre vil kunne få lov. I så fald vil 

det stride imod formålsparagraffen. 

  

Det er derfor ud fra en planlægningsmæssig vurdering at Byggeservice indstiller, at der 

ikke gives dispensation. Det er for at fastholde det veldefinerede skilte linje og grænser i 

området.  

Der er dermed tale om en bestemmelse, der er væsentlig for det samlede indtryk af 

skiltningen i området og som der derfor kun bør dispenseres fra, såfremt der er meget 

tungtvejende argumenter og uden at det går ud over helheden. 

 

Såfremt det besluttes at der bør gives dispensation fra lokalplan 179 skal Vejdirektoratet 

høres og evt. godkende en dispensation. Grundlaget for Vejdirektoratets behandling af lokal-

plansager er planlovens § 19, stk. 3 og §§ 28 og 29, stk. 3 samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om lo-
kalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v. 
Påtænker Hedensted Kommune, at dispensere til en pylon nær motorvejen vil dette sikkert kræve 
Vejdirektoratets godkendelse. 

  

 

Kommunikation 

 

Lovgrundlag 

Planlovens §19 stk. 1, 3 og § 28 og 29, stk. 3 samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om lokalplanlæg-

ning i forbindelse med vejanlæg m.v. 

Planlovens §19 stk. 1, 3 og § 28 og 29, stk. 3 samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om lokal-

planlægning i forbindelse med vejanlæg m.v.  

§ 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre op-

lysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. 



Tilsynsmyndighedens afgørelser kan, jf. 12 i bekendtgørelsen påklages il Natur- og Miljø-

klagenævnet. For klage gælder i øvrigt reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. 

Ifølge denne lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. kan tilsynsafgørelser ikke påklages til Natur- og 

Miljøklagenævnet. Efter nævnets praksis kan tilsynsafgørelser dog påklages for så vidt 

angår fortolkningen af lovgrundlaget, herunder om et konkret forhold er ulovligt. 

Efter naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1, er det forbudt i det åbne land at anbringe pla-

kater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og 

propagandaøjemed.  

Efter bestemmelsen i § 21, stk. 2, gælder en række undtagelser fra forbuddet i stk. 1. 

Ifølge stk. 2, nr. 1, omfatter forbuddet ikke virksomhedsreklamer, som anbringes i umid-

delbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke 

er synlige over store afstande.  

 

  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller: at der ikke meddeles dispensation 

Indstillingens indhold 

at der ikke meddeles dispensation til en pylon på 16m. Idet at konsekvensen af en di-

spensation vil være i strid med formålsparagraffen i lokalplanen og vil være stærkt klart 

præcedensdannende og have hvidtrækkende konsekvenser når andre ejendomme vil sø-

ge om skiltning i dette lokalplanområde.  

 

 

 


