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Retningslinjer for digital skiltning i Skive
Digital skiltning er en forholdsvis ny type skiltning som så småt kan opleves i
bybilledet, bl.a. ved Kulturcenter Limfjord, i form af pylon ved Sdr. Boulevard
og på facaden på den nye bygning ved Skive Handelsskole, ud mod Egerisvej. Også enkelte private virksomheder benytter sig af skiltning i form af
digitale skærme, bl.a. Landbo Limfjord, mod Nørre Boulevard og Doma, ved
rundkørslen ud mod
Sdr. Boulevard.
Baggrund for retningslinjerne
Den teknologiske udvikling har medført at skiltning i form af digitale skærme
kan udføres vejrbestandige og til en overkommelig pris. Dermed bliver en
sådan skiltningsform interessant for både erhvervsdrivende og Skive kommune i forhold til markedsføring.
De digitale skærme er dynamiske, hvilket kan være en fordel for den som
skilter, men det giver imidlertid en ny udfordring for administrationen af,
hvor der skal tillades opsætning af skilte.
Udfordringen ligger i, at digital skiltning i højere grad end ”normale” faste
skilte vil kunne påvirke omgivelserne. Digitale skærme kan både være med til
at understøtte et bymiljø ved at tilføre aktivitet og dynamik, men kan samtidig være uheldig i forhold til oplevelsen af ældre bymiljøer, være distraherende for trafikken og medføre gener for naboer på grund af skift i farver og
lysintensitet.
Med retningslinjerne er det Skive kommunes mål, at følsomme områder i byen, f.eks. overvejende boligområder og ældre bydele, friholdes for digitale
skilte, samtidig med at der åbnes op for digital skiltning i mere ”robuste” områder, større trafikveje og parkeringsarealer, åbne og diffuse byområder uden
væsentlige oplevelsesmæssige eller kulturhistoriske værdier.
Der er tale om et ret nyt ”fænomen” og derfor er der ikke fastsat regler/retningslinjer for digital skiltning i gældende kommuneplan eller i lokalplaner, herunder lokalplan nr. 94 for skilte og facader i Skive Bykerne. Planen
er derfor, at disse ”midlertidige” retningslinjer for digital skiltning skal indgå i
den igangværende revision af kommuneplanen, og dermed udgøre ”lovgrundlaget”, evt. suppleret med en lokalplan, for den fremtidige administration af
digital skiltning i Skive.
I den igangværende revisionen af kommuneplanen vil også indgå overvejelser om, hvorvidt der skal fastlægges retningslinjer for digital skiltning i de
større byer, i hele Skive kommune, de såkaldte byzonebyer og måske også
udvalgte landsbyer.
Retningslinjerne for digital skiltning kan opdeles i følgende kategorier:
·

Kommunale infostandere ved indfaldsvejene

·
·

Skiltning uden for bykernen, i form af digitale skærme ved ejendomme eller på bygninger som overvejende anvendes til offentlige- eller
erhvervsmæssige formål
Skiltning i form af digitale skærme inden for bykernen.

Digitale skilte/ infostandere ved indfaldsveje
Udformning
Som pyloner/ infostandere.
Placering
Der findes forslag til placering v. 4 indfaldsveje; Nørre Boulevard, Holstebrovej, Sdr. Boulevard og Viborgvej. Forslagene er udarbejdet af Park og Vej, og
tager højde for synlighed og trafiksikkerhed, dvs. fx placering ved lige vejstrækninger. De foreslåede placeringer er på kommunale arealer. Skærmene
forventes opstillet omkring 1.9.2015.
Indhold
På infoskærmene formidles generel information fra Skive Kommune, foruden
oplysninger om arrangementer af almen interesse. Der må ikke reklameres
for produkter og firmaer.
Vilkår/ retningslinjer
Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har den 6.5.2014 vedtaget nedenstående retningslinjer for infoskærmene:
·
Informationer må ikke indeholde stødende billeder eller tekst samt
politiske og religiøse budskaber.
·
Aktiviteten skal være i fokus, ikke arrangør eller sponsor.
·
Logo for sponsorer må figurere i beskeden form.
·
Der må ikke bruges levende billeder som f.eks. video/flash animationer m.m.
Eksempler på informationer, som kan vises på info-skærmene:
·
·
·
·
·
·
·

Informationer om sportsbegivenheder.
Informationer om koncerter.
Turistinformation.
Kulturbegivenheder, events, oplevelser og underholdning af almen
bred interesse som f.eks. teater, biograf, museer, foreninger, uddannelsesinstitutioner.
Færdselssikkerhedskampagner o. lign.
Generel information om og fra Skive Kommune
Udstillinger og messer.

Eksempler på informationer, som ikke kan vises på info-skærmene:
·
·
·
·
·

Annonce om varesalg, dagens tilbud m.v.
Salg af tjenesteydelser fra firmaer og private.
Øvrig kommerciel reklame med direkte salg for øje.
Lukkede arrangementer.
Arrangementer der allerede er udsolgt, inden informationen kan
komme på info-skærmene.

Generelle bestemmelser
·
Pyloner kræver byggetilladelse, herunder vurdering af Park og Vej i
forhold til trafikmæssige forhold.
·
Politiet skal ikke meddele tilladelse til opsætning af lysskilte/digitale
skærme, men kan kræve skiltet taget ned, hvis de vurderer, at færdselslovens bestemmelser (§99) er overtrådt. (hvis skiltet er til fare og
ulempe for trafiksikkerheden)

Skiltning, i form af digitale skærme, uden for bykernen
Udformning
Som lysskilte/digitale skærme på bygningsfacader eller integreret i pyloner i
tilknytning til bebyggelse.
Placering
I ”robuste” områder, større trafikveje og parkeringsarealer, åbne og diffuse
byområder uden væsentlige oplevelsesmæssige eller kulturhistoriske værdier.
Reklameskilte i form af lysskilte eller digitale skærme må kun opsættes ved
ejendomme eller på bygninger som overvejende anvendes til offentlige- eller
erhvervsmæssige formål.
Der må kun opsættes 1 lysskilt/digital skærm for hver selvstændig ejendom.
På ejendomme som i kommuneplan/lokalplan er udlagt som boligområde må
ikke opsættes digitale skærme.
Indhold
·
Lysskilte/digitale skærme må kun reklamere med produkter/serviceydelser fra den pågældende virksomhed.
Vilkår/retningslinjer
·
Et skilts størrelse skal tilpasses en bygnings skala, og underordne sig
facadens inddeling.
·
Skilte skal tilpasse sig bygningens udseende og områdets karakter,
og må ikke placeres på tage o.lign.
·
Skilte må ikke være bevægelige/roterende.
·
Spots skal udføres som stillbilleder.
·
Lysstyrken skal afpasses omgivelserne og må ikke være til gene.
·
Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til bl.a. trafiksikkerheden.
·
Spots må ikke indeholde stødende billeder eller tekst.
Generelle bestemmelser
·
Pyloner kræver byggetilladelse, herunder vurdering af Park og Vej i
forhold til trafikmæssige forhold. Skærme på bygninger kræver ikke
byggetilladelse. Opmærksomheden henledes på at en lokalplan kan
fastsætte særlige bestemmelser for skilte.
·

Politiet skal ikke meddele tilladelse til opsætning af lysskilte/digitale
skærme, men kan kræve skiltet taget ned, hvis de vurderer, at færdselslovens bestemmelser (§99) er overtrådt. (hvis skiltet er til fare og
ulempe for trafiksikkerheden)

Skærme eller digitale skilte indenfor bykernen/ LP 94
Bykernen er omfattet af Lokalplan nr. 94 for skilte og facader i Skive Bykerne, med tilhørende vejledning. Lokalplanen er vedtaget af Skive Byråd i
1994. Lokalplanen betyder, at Teknisk Forvaltning altid skal søges om tilladelse til at ændre ved den ydre udformning af bygninger indenfor lokalplanens område.
Ud over lokalplan nr. 94 er bykernen defineret i kommuneplanen, og består
overvejende af gågaderne og de centralt beliggende bygader med butikker
og tæt bebyggelse. Her er den største koncentration af ældre, bevaringsværdige bygninger, områder og strækninger med væsentlige oplevelsesmæssige
eller kulturhistoriske værdier.

I forbindelse med den igangværende revision af kommuneplanen er det planen at revurdere og evt. indskrænke denne afgrænsning af bykernen og aflyse dele af lokalplanen, således at fx Sdr. Boulevard og en del af Søndergade
udgår.
Placering
Indenfor bykernen det ikke tilladt at opsætte digitale skærme på private
ejendomme eller bygninger.
Skærme kan opsættes indenfor/ bag vinduesruder i butikker eller erhvervsejendomme.
Da der alene må opsættes digitale skærme inde i butikker og øvrige erhvervslejemål, bag f.eks. butiksruder fastsættes ikke nærmere retningslinjer
for udformning og indhold.

Retningslinjer for digital skiltning i Skive er tiltrådt af Skive byråds Teknik- og
Miljøudvalg, i møde den 2. juni 2015.

