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Vejdirektoratets svar på nabohøring af påtænkt dispensation fra skiltebestemmel-

serne i lokalplan 179. 

Anmodning 

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

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

råde 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 fremtræder 

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.  
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Friluftsreklamer og naturbeskyttelsesloven. 

Vejdirektoratet har en tilsynsforpligtigelse hvad angår skiltning og andre indretninger i re-

klameøjemed 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 undtagelsesbestemmel-

se, 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 bekræftelse på, 

at området kan karakteriseres som: ”Landskabs/naturområder med spredt bebyggelse”. 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 rekla-

meindretninger 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 undtagelses-

bestemmelsen 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. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Erik Blaabjerg 

Landinspektør 

                                                      
[2]

 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. 

[1]
 Lovbekendtgørelse nr. 951 af den 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse. 


