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REGULATIV FOR OPSÆTNING AF REKLAMESKILTE PÅ 
KOMMUNALT EJEDE IDRÆTSANLÆG OG KLUBHUSE 

 
 
 
 
Bestemmelser: 
 
Hvor gælder regulativet? 
 
§1. Dette regulativ er gældende for idrætsanlæg og klubhuse, som ejes af Roskilde kommune. Man 
skal være opmærksom på, at lokalplaner og Lov om Naturbeskyttelse kan være gældende og 
indeholde skærpende bestemmelser. 
 
Hvem kan opsætte reklameskilte? 
 
§2. Klubber, der som primære brugere har fået en facilitet stillet til rådighed af kommunen kan opnå 
tilladelse til at opsætte permanente reklameskilte. 
 
§3. Ved engangsarrangementer kan klubber, som ikke er primære brugere af en facilitet opnå 

tilladelse til at overdække permanente reklameskilte og opsætte egne reklameskilte. 
 
Generelle bestemmelser. 
 
§4. Neonreklamer, kunstigt belyste reklamer, og lignende accepteres ikke. 
 
 
Hvor kan der opnås tilladelse til opsætning af reklameskilte? 
 
§5. På idrætsbygninger og klubhuse kan der kun opnås tilladelse til opsætning af reklameskilte og 

lignende, når følgende betingelser er opfyldt: 
 

a. Gesimsbånd eller andre væsentlige facadedetaljer må ikke dækkes. 
b. Skilte må ikke dække murpiller. 
c. Skiltningen skal bevare og gerne understrege facaderytmen i bygningen.  
d. Skilte på facadebånd f.eks. stern skal fremstå som en helhed. D.v.s kun et enkelt 

reklameskilt pr. bygningsenhed. 
e. På højtsiddende (mere end 2,5 meter fra terræn til overkant) skilte må der ikke anvendes 

signalfarver og bundfarven skal harmonere med bygningens facade. Bilag 3 rummer en 
liste over bundfarver, som umiddelbart kan anvendes.  

 
§6. Der vil normalt kunne opnås tilladelse til opsætning af reklameskilte på idrætsanlæg i 

tilknytning til klubhuse, tilskuertribuner og lignende, når følgende vilkår er opfyldt: 
 

a. Skiltningen må kun være rettet imod sportsudøverne og tilskuerne, og de må ikke kunne ses 
fra idrætsanlæggets omgivelser. 

b. På idrætsanlæg med mulighed for opsætning af bandereklamer (kun op til 1 meter over 
terræn) skal alle bandereklamepladser være udnyttet/solgt, inden der gives tilladelse til 
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opsætning af højeresiddende reklamer. Undtaget fra denne regel er de egentlige 
sponsortavler. 

 
 
 
Hvordan kan skiltene opsættes? 
 
§7. Opsætning af skilte må ikke føre til ødelæggelse af kommunens inventar. Skader på inventar vil 

blive retableret af kommunen, men på regning til den klub, som har tilladelsen til 
skilteopsætning. 

 
§8. Det påhviler den klub, som har tilladelsen til skilteopsætning, at holde skiltene og tilhørende 

fastgørelse i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Skader som følge af uforsvarligt opsatte skilte 
er kommunen uvedkommende. Uforsvarligt opsatte skilte kan uden varsel fjernes af 
kommunen, men på regning til den ansvarlige klub. 

 
 
Særlige arrangementer. 
 
§9. Ved større idrætsarrangementer kan der gives tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer. I 

den forbindelse tænkes der primært på for eksempel rostævner, ridestævner, cykelløb, 
orienteringsløb og motionsløb. Reklamerne skal dog begrænses til start- og målområder samt 
eventuelle forsynings- og forplejningscentre langs konkurrenceruter.  

 
§10. Opsætning af bannere og reklameflag kan kun tillades ved særlige begivenheder af begrænset 

varighed. 
 
§11. Nedtagning af reklamer efter et arrangements afslutning påhviler helt den klub, som har fået 

tilladelse til opsætning. 
 
Hvem får indtægterne fra reklameskiltene? 
 
§12. Indtægter ved lovlige reklameskilte tilfalder helt den klub, som har foranlediget skiltene opsat. 
 
Vedligeholdelse af arealet, som skiltene opsættes på? 
 
§13. Opsætning af reklamer må ikke give afledte driftsomkostninger til kommunen. Det vil sige, at 

reklameskilte på for eksempel græsbaner ikke må hindre eller besværliggøre den sædvanlige 
græsslåning. Problemet kan dog løses ved, at den skilteopsættende klub selv vedligeholder 
omkring skiltene. 

 
§14. Såfremt reklameskilte ikke kan anbringes permanent, skal der træffes aftale om opbevaring af 

skiltene, når de ikke bruges. 
 
 
Hvordan behandles en skiltesag efter dette regulativ? 
 
Ansøgning om tilladelse til opsætning af reklameskilte sendes til Teknisk Forvaltning. 



 3 

 
Det vurderes om ansøgningen kan behandles efter bestemmelserne i nærværende regulativ eller 
ansøgningen skal behandles efter bestemmelser i anden lovgivning (Naturbeskyttelsesloven eller 
Planloven).  
 
En ansøgning, som skal behandles efter Naturbeskyttelsesloven eller Planloven videresender Park- 
og Vejafdelingen til den relevante myndighed. 
En ansøgning, som skal behandles efter bestemmelserne i dette regulativ sender Park- og 
Vejafdelingen til udtalelse i Roskilde Idræts Union. 
 
Park- og Vejafdelingen færdigbehandler sagen og sender afgørelsen til ansøgeren. 
 
 
En sags forløb 
 
Den kommunale forvaltning er i en vis udstrækning til rådighed med råd og vejledning. Ved 
behandling af en konkret sag vil det være afgørende, at det ansøgte er indenfor bestemmelserne i 
dette regulativ. 
 
En ansøgning, som er indenfor bestemmelserne i regulativet, vil kunne færdigbehandles 
administrativt. 
 
I de situationer, hvor opsætning kræver amtsrådets tilladelse eller tilladelse hos anden myndighed 
sørger den kommunale administration for at indhente denne tilladelse. 
 
For at sikre en hurtig sagsbehandling bør ansøgningsmaterialet mindst indeholde følgende: 
 
a. Plantegning, som viser, hvor skiltene tænkes opstillet mål 1:500. 
 
b. Planer og snit af skiltefacader mål 1:20. 
 
c. Oplysninger om materialer, farver og opsætningsmetoder. 
 
d. Oplysninger om konsekvenser for den kommunale vedligeholdelse m.m. 
 
 
 
 
Vedtaget i Roskilde Byråds Kulturudvalg den 5. oktober 2004. 
 
 
Jette Kristensen 
Udvalgsformand                                /                            Ole Møller 
                                                                                         Teknisk Direktør  
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