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SKILTNING I MARIELYST

Skal du skilte for din virksomhed? Så kig i denne 
flyer, hvor du kan læse om en række krav til dit skilt, 
hvad enten du har et facadeskilt, et udhængsskilt, et 
klapskilt, en pylon eller en flagstang i tankerne. 
Brochuren er ikke 100% udtømmende, men overholder 
din skilteansøgning de her beskrevne krav, så er du godt 
på vej og kan forvente en smidig sagsbehandling. Send 
din skilteansøgning til plan@guldborgsund.dk 

Venlig hilsen

Sydfalster Turist- og Erhvervsforening,
Marielyst Facaderåd og Guldborgsund Kommune

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Sydfalster Turist og Erhvervsforening 
MARIELYST  FACADERÅD
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DET DU SKAL VIDE – HELT OVERORDNET

Du skal søge tilladelse til skiltning  
Enhver skiltning, reklamering og opsætning af 
vinduesgitre, flag og andet facadeudstyr må kun finde 
sted efter Planmyndighedens tilladelse i hvert enkelt 
tilfælde. Bestil først dit skilt hos leverandøren, når du 
har fået tilladelse fra kommunen. 
   

Du må kun skilte for din virksomhed 
Der må på den enkelte ejendom kun skiltes for 
virksomheder og butikker hjemmehørende på 
ejendommen. Herudover må der ikke opsættes skilte.

Du må kun belyse skilte med eksterne 
lyskilder 
Der tillades ikke selvlysende, blinkende eller 
reflekterende skilte. I lokalplan 131s område må du dog 
gerne belyse skiltets bogstaver og bomærke indvendigt.

Ja tak til levende butiksvinduer 
Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning.

 
Du skal tage skiltet ned igen 
Al skiltning skal fjernes ved virksomhedens ophør.
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FEM TYPER 
SKILTE
FACADESKILTE
På den enkelte ejendom tillades skiltning på bygningens 
facade. Skiltningen skal fremtræde enkel og informativ. 
Skiltning og navne skal udføres som enkeltbogstaver. 
Bogstavernes højde må maksimalt være en ½ meter. 
Skiltning må ikke placeres højere end bygningens tag-
kant og må ikke sættes op på taget. 

UDHÆNGSSKILTE
På den enkelte ejendom tillades 1 udhængsskilt pr. virk-
somhed pr. facade. Udhængsskiltet må maksimalt have 
et omfang på ½ m² og et fremspring på op til 1 meter 
fra facaden. Udhængsskiltet må ikke placeres højere end 
bygningens tagkant og må ikke sættes op på taget. 

1 m

Omfang ½ m²

½ m
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Offentlig vej

HENVISNINGSSKILTE/PYLONER
Tillades kun i lokalplan 131s område. På den enkelte 
ejendom tillades 1 henvisningsskilt (Pylon) af maksimal 
højde på 1,7 meter til skiltets overkant og med en 
maksimal bredde på 0,7 meter. 
I særlige tilfælde ved tankstationer, supermarkeder 
og lignende ud mod gader med biltrafik tillades opsat 
1 pylon af en maksimal højde på 3 meter til skiltets 
overkant og med en maksimal bredde på 1,2 meter. 
Herudover tillades mindre henvisningsskilte af maksimal 
højde på 1 meter.

KLAPSKILTE
I lokalplan 131s område tillades der på den enkelte ejen-
dom 3 klapskilte pr. virksomhed. De skal placeres på 
egen matrikel – 1-3 meter fra skel.
I lokalplan 163s område tillades der på den enkelte 
ejendom kun 2 klapskilte pr. virksomhed. Skiltene må 
maksimalt have en bredde på 0,6 meter og en højde på 
1 meter.

Sk
el

0,6 m

1-3 m

1 m

1,7 m

3 m

0,7 m

1,2 m
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FLAGSTÆNGER 
På den enkelte ejendom tillades 2 flagstænger for hver 
virksomhed. Flagstænger må kun have enkeltflag. Flag-
stængerne må have en maksimal højde på 6 meter.
I lokalplan 131s område tillades også 2 beachflag pr. 
virksomhed på den enkelte ejendom. Beachflagene må 
have en maksimal højde på 6 meter. 

LOVGRUNDLAGET
Guldborgsund Kommune regulerer skiltning i to lokalplaner, 
der gælder for Marielyst. Det er Lokalplan 131, vedtaget i 
marts 2011 og Lokalplan 163, vedtaget i december 2013. 
Formålet med at stille krav til skilte fra kommunens side er, 
at skiltene ikke skal dominere gaderummet. Derfor stiller 
kommunen krav om at skiltningen bliver ensartet – for at få 
skabt en visuel ro over området med færre skilte og færre 
forskellige slags skilte.
Find de to lokalplaner på www.guldborgsund.dk under 
Marielyst Facaderåd. 

6 m 6 m
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De to gældende lokalplaner på Marielyst Strandvej
Rød Lokalplan131
Gul Lokalplan163
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© Guldborgsund Kommune

Lokalplan 131

Lokalplan 163
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RGULDBORGSUND KOMMUNE
PLAN & TRAFIK
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK


