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HERSTED INDUSTRIPARK 

I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser 
af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning og belysning inden for området 
godkendes af Hersted Industriparks bestyrelse gennem den aktuelle 
facadecensor (pt. Jens-Erik Larsen) på grundlag af disse retningslinjer. 

I disse retningslinjer specificeres hvilken skiltning m.m. der skal søges 
tilladelse til og hvilken skiltning m.m. som frit kan opsættes blot de 
anførte retningslinjer overholdes. 

Vejarealer, stier og fortove samt græsrabatter som ligger i vejarealer, skal 
friholdes for firmaskiltning og flagstænger m.m. 

Industriparkens bestyrelse kan dispensere fra disse retningslinjer efter 
udtalelse fra facadecensoren og eventuelt afholdt naboorientering. 

I henhold til servitutbestemmelserne, som er tinglyst på alle ejendomme, 
skal projekter til skiltning m.m. på bygninger og foran disse forelægges til 
godkendelse af facadecensoren, som p.t. er arkitekt Jens-Erik Larsen.        
Dette kan ske via mail til: tgn@bluepartner.dk eller telf.: 20 89 43 44.
Skiltning ved indkørsel til ejendommen kan bestilles hos og udføres af tre 
af facadecensoren godkendte skiltefirmaer uden forud indhentet 
godkendelse hos facadecensoren. Se skiltefirmaerne på sidste side. 
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Skiltning der henvender sig til trafikanter på veje, må kun finde sted i et 
omfang, der svarer til eet firmahenvisningsskilt ved adgangsvejen til 
virksomheden. Firmaer som har flere adgangsveje/ind- og udkørsler kan 
der dog opsætte skilte ved hver af disse.  

Firmahenvisningsskiltning ved indkørslen skal opsættes vinkelret på 
vejen, umiddelbart bag vejskellet på egen grund. Skiltets udformning, 
farve og typografi skal nøje svare til områdets øvrige indkørselsskiltning 
og indeholde husnummer. Bundfarven skal være blå i ralfarve nr. 5003. 
Påskrift skal være hvide reflekterende bogstaver i type som vejskilte! 
Skiltestandere skal være hvide med en maksimal standerhøjde på 90 cm. 
Bredde er 200 cm. Skiltene kan udformes og udføres med belysning. 

Hvor byggelinje og vejskel er sammenfaldende eller særlige forhold gør 
sig gældende, kan disse indkørselsskilte opsættes parallelt med vejen i   
20 cm afstand fra bygningen eller hegnet. 

Anvendelse af logo eller firmafarve bør ikke ske på denne eksterne 
skiltning, men henvises til intern skiltning eller skilte der opsættes på 
bygningerne. 

Firmahenvisningsskilte for flere virksomheder på samme ejendom skal 
opsættes i fælles stander, med standartudformning og placering som 
beskrevet ovenfor. Maksimal standerhøjde over terræn er 200 cm. 
Eventuel belysning som på lav skiltning. 



Speciel og ekstra bomærkeskiltning i form af højformatskiltning eller 
lignende kan, hvor der er særlige forhold, tillades opsat efter særlig 
ansøgning til og godkendelse af facadecensoren. 

Ud over nævnte indkørsels-skiltning, må der ikke opsættes skiltning og 
lignende mellem områdets byggelinjer og vejskel. 

Anden skiltning SKAL godkendes af facadecensoren i hvert enkelt tilfælde. 

Belysning på og ved bygninger skal altid godkendes af facadecensoren. 

Skiltning på og ved bygninger skal altid godkendes af facadecensoren på 
grundlag af nedstående retningslinjer.  

Henvisnings- og orienteringsskiltning inde på ejendommene kan finde 
sted, for så vidt det ikke kan betragtes som ekstern skiltning. 

Skiltning der opsættes i særskilt stander med længste skilteside vandret, 
må ikke have større vandrette mål end 250 cm og større lodrette mål end 
125 cm, svarende til 3,1 m2 skilteareal. Opsættes skiltet med længste 
skilteside lodret eller er skiltet kvadratisk i sin form, må det ikke have 
større vandrette eller end 125 cm. (svarende til 1,6m2 skilteareal) 

Skiltning, opsætning af udstillingsgenstande, og lign. på bygningernes 
tage eller foran bygningerne er ikke tilladt. 



Skiltning der opsættes på facade, gavl eller mur med længste skilteside 
vandret må normalt ikke have større vandrette mål end 650 cm og større 
lodrette mål end 120 cm, svarende til 7,8 m2 skilteareal. Opsættes skiltet 
med længste skilteside lodret eller er skiltet kvadratisk i sin form, må det 
normalt ikke have større vandrette eller lodrette mål end 250 cm, 
svarende til 6,25 m2 skilt. Det samlede skilteareal må dog ikke overstige 
20% af den pågældende facade, gavl eller murs areal. Større skilte skal i 
hvert enkelt tilfælde godkendes af facadesensor. 

Skiltestander inkl. skilt og pyloner må ikke have større højde end 5,5 m.        
Se også: Retningslinjer for pylonopstilling i Hersted Industripark!  

Opmærksomheden henledes på, at det ikke vil være tilladt at opsætte 
skiltning, som efter vejmyndighedens vurdering kan forveksles med 
færdselsafmærkning eller henføres til vildledende færdselsafmærkning, 
herunder lysafmærkning. Det vil f.eks. ikke kunne tillades, at der mod veje 
opsættes armaturer med farvet lys som f.eks. rødt og grønt. 

Opsætning af flagstænger skal ske efter Albertslund Kommunes 
”Generelle retningslinjer for firma-flagning af 10.maj 1988. 

Opsætning af ”beachflag” og andet blafrende stof er ikke tilladt. 

Honorar for censorarbejde vedr. skiltning m.m. betales af bestilleren. 

Hersted Industripark, Albertslund, januar 2016. 



Den ”blå” skiltning der henvender sig til trafikanter på vejene, kan uden 
forud indhentet godkendelse udføres af de her nævnte 3 skiltefirmaer: 

hp Skilte, Sydvestvej 136, 2600 Glostrup. Kurt Andersen: 36 46 05 04. 

CreaSign, Ellekær 9, 2730 Herlev. Bent Aasberg: 44 84 76 71. 

DanSign, Smedeland 38, 2600 Glostrup. Peter S. Rasmussen: 22 10 43 94. 

Disse skiltefirmaer kender retningslinjerne og følger dem. 

Spørg facadecensor Jens-Erik Larsen på: 20 89 43 44, hvis du er i tvivl. 

 

  




