
Flot facade - flot by

Kære forretning i Hillerøds bymidte
Arbejdet med renovering af gågaderne er endelig i gang, og vi kan se 
frem til at få en fl ottere bymidte.

Det er et stort projekt at renovere gågaderne, og vi håber, I vil bakke op 
om, at Hillerød skal blive den fl otte slotsby, vi gerne vil være kendt for.

Vi vil i denne pjece gennemgå reglerne for facadeskiltning og 
-reklamering, markiser og klapskilte, som de står beskrevet
i hhv. Lokalplan 322 og i Regulativ for Gågaderne og Torvet.

Formålet med lokalplanen er bl.a. at sikre, at facader og skiltning til-
passes købstadsmiljøets kulturhistoriske og arkitektoniske 
karakteristika, så vi har en smuk by, det er værd at besøge.
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Brev til forretninger og ejendomsejere

Indkig til butik bidrager til et levende gademiljø. 
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Skiltning, reklamering 
og markiser på facade
Skiltning, reklamering og markiser skal  
godkendes af Hillerød Kommune inden opsætning.

  Facade og vinduer 
¬  Skiltning og reklamering skal begrænses og må ikke virke skæmmende  

eller være til gene for omgivelserne. 

¬  Skiltning skal tilpasses husets facadeopdeling, arkitektur samt det  
område, huset er beliggende i.

¬  Skiltet må indeholde virksomhedens navn og evt. logo.

¬  Skiltning med løse bogstaver eller bemaling direkte på facaden er en god  
løsning, der ofte bidrager smukt og enkelt til bygningens facade. 

¬  Et enkelt udhængsskilt kan godkendes pr. butik efter nærmere  
retningslinjer i Lokalplanen.

¬  Vinduer i stueetagen må ikke helt eller delvis blændes med folie, maling,  
reklamer o.l., da indkig til butikker bidrager til et levende gademiljø.

Enkel skiltning med løse bogstaver og indkig til butikken.
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 Reklamering
¬  Reklamering må kun ske i vinduer f.eks. ved opstilling bag ruden eller  

enkelte små klistermærker opsat på den indvendige side af ruden.

¬  Reklameflag eller bannere er ikke tilladt.

  Markiser
¬  Markiser skal rulles ind ved lukketid. 

¬  Markiser skal fremtræde i ensfarvet lærred afstemt med bygningens  
arkitektur og farver. 

¬  Markiser kan indeholde navn og logo, men ingen reklamering.

Bemaling af navn direkte på facaden bidrager smukt til facaden. Enkelt udhængsskilt tilpasset facaden.

Læs hele Lokalplan 322 her:

www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/veje-og-trafik/gagader-og-handelsliv

Ansøgning og spørgsmål rettes til By og Miljø, tlf. 72322129 eller e-mail: byg@hillerod.dk
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   Inventar ud for egen forretning
¬ Det er tilladt at opstille ét klapskilt i sit eget facadeareal. 

¬  Ligger en butik i baggården eller på 1. sal, kan der opsættes 
et mindre henvisningsskilt ved port eller dør.

¬ Klapskiltet må maks. være 80 x 100 cm. (bredde x højde)

¬ Der må kun reklameres for varer, man forhandler i forretningen.

  Inventar i udeserveringsareal
¬ Ét klapskilt er tilladt i facadezonen.

¬ Klapskiltet må maks. være 80 x 100 cm. (bredde x højde)

¬ Forretningens navn skal stå på klapskiltet.

¬  Klapskiltet må kun reklamere for forretningens menu, tilbud, leverandører eller arrangementer.

¬ Der må ikke reklameres på øvrigt inventar.

Et enkelt udhængsskilt og 
klapskilt i facadearealet.

IKKE TILLADT: Reklamering eller delvist blændede vinduer, skilt der ikke er 
tilpasset arkitektur/miljø, reklamering med fl ag og mere end ét klapskilt. 

Gadeinventar

Læs hele Regulativ for Gågaderne og Torvet her:
www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/veje-og-trafi k/gagader-og-handelsliv

Spørgsmål rettes til Trafi k, Vej og Park på tlf. 72322241 eller e-mail: trafi kvejogpark@hillerod.dk
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