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Bilag 5. Notat til sagen 
 
Ollerup Bygade 1 (5762) – ansøgning om opsætning af to LED-skærme 
sagsnr. 2021-2680 (21/26544) 
 
Det er ikke oplyst i ansøgningen hvor store skærmene skal være. 
 
Dagli’ Brugsen Ollerup ønsker at montere 2 baggrundsbelyste LED-
skærme op på en væg. 
Der er i forvejen 2 baggrundsbelyste lysskilte som de ønsker at 
udskifte da de er meget gamle. 
De vil reklamere for deres egne produkter, som de i dag bruger 
stofbannere til. 
 
De ønsker også at give de lokale foreninger/skoler mulighed for at 
reklamere med arrangementer også.  
Skiltene skal altså bruges til reklame for virksomheden, tiltrækning af 
nye medarbejdere (stillingsopslag) og arrangementer for lokale 
foreninger som 
må annoncere gratis. 
 
Varigheden på ind- og ud fading mellem billeder: 2-3 sekunder tager 
et skifte. Den indbyggede software sørger for en blød overgang uden 
lysglimt overhovedet. 
Der anvendes ikke flash eller lyn og skal kun vise still-billeder. 
Intervallet på visning af billeder er mellem 30 sekunder og 1 minut. 
 
Der er indbygget lyssensor/lysføler i skærmen så den selv skruer ned 
for lyset i takt med at mørket falder på (natsænkning). I direkte sollys 
vil skærmen skrue op på 6000 Nits. I skygge omkring 3000 Nits og i 
mørke omkring 500 Nits (som en alm. computerskærm på 
skrivebordet) Den 
vil på ingen måder virke blændende for trafikken. 
Skærmene ønskes tændt fra kl. 06.00 til kl. 22.00. 
 
Skærmene placeres på bygningen på privat grund – derfor skal 
Vejdirektoratet ikke ind over, da de kun regulerer skilte på vejareal 
eller ud mod statsveje i det åbne land. 
Politiet har ikke hjemmel til at forhindre skiltene, men kan fjerne dem 
såfremt det påvirker trafiksikkerheden. 
 
Lokalplan nr. 41.15 
 
Der er en vejbyggelinje på 12,5 m fra vejens midte på Svendborgvej. 
Den eksisterende bygning overholder denne linje. 
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§ 1.3:  
at sikre, at der etableres mulighed for at gennemføre løsninger, som 
dæmper hastigheden og forbedrer trafiksikkerheden på de primære 
veje i områderne, især Øster Skerninge vejen, hvor der også skal 
sikres plads til anlæg af cykelsti. 
 
§ 8.1 regulerer skiltning:  
Skiltning og reklamering må finde sted i et omfang, som efter 
kommunalbestyrelsens skøn er i overensstemmelse med de hensyn 
lokalplanen skal varetage. 
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