
parabolLovkrav
Hvis der er tinglyst lokalplan på din ejendom:
• Der kan stå i lokalplanen, at paraboler ikke er tilladt 

på bygninger og master, hvis der er mulighed for 
tilslutning til fællesantenne. Dette gælder fx i bymi-
dten i Nykøbing F – lokalplan C22.

• Der kan også stå, at det er tilladt at opsætte parabo-
ler, hvis de ikke er synlige fra offentlig vej og friar-
ealer.

• opsætning af parabol på terræn, f.eks. i haven, er 
altid tilladt, hvis parabolen er højst 1 m. i diameter.

Hvis lokalplanens bestemmelser ikke siger noget om 
antenner og paraboler, eller hvis der ikke er en lokal-
plan, gælder det aktuelt gældende bygningsreglement:
• Paraboler med en diameter på højst 1 m. kan op-

sættes på bygning uden ansøgning eller anmeldelse 
til kommunen.

• Paraboler, der opsættes på en særskilt rejst mast 
skal anmeldes til kommunen.

Hvis du er i tvivl så spørg hos Teknik & Miljø – Bygge-
sagsafdelingen, hvad der gælder for din ejendom.

TekNiske TiP
• Parabolen placeres normalt stik mod syd, hvor de 

mest populære satellitter befinder sig.
 En god tommelfingerregel er: parabolen skal sættes 

op et sted, hvor solen skinner ved middagstid.
• Parabolen skal monteres lodret og sidde godt fast på 

et godt underlag.
• Parabolen skal have fri sigt til satellitten eller satel-

litterne. ved forhindringer foran, f.eks. træer, andre 
bygninger m.v., flyttes parabolen længere tilbage 
eller højere op.

  

Du kaN Få Mere iNForMaTioN Hos 
Guldborgsund kommune
Teknik & Miljø
Bygge & Plan
Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
Telefon: 5473 2108
 5473 2146
 5473 2147
 5473 2148

PrivaTe FæLLesaNTeNNer
kontakt din lokale antenneforening.

TekNiske sPørGsMåL oM ParaBoLer
kontakt din leverandør.

om placering af paraboler



iNDeN oPsæTNiNG skaL Du være oPMærksoM På
• siger lokalplanen noget om paraboler og hvad 

stilles der af teknisk krav? Læs mere herom under 
”Lovkrav” og ”Tekniske krav”.

• er der mulighed for tilslutning til fællesantenne 
hvor du bor?

• Det er måske ikke nødvendigt, at købe den aller-
største parabol?

• Hvis der er flere lejligheder i dit hus kan I måske 
gå sammen om at købe en eller flere paraboler?

• en forkert anbragt parabol kan skæmme dit hus.
• en placering mellem vinduer er ofte uhen-

sigtsmæssig.

ForsLaG TiL eN GoD PLaCeriNG
• Måske behøver parabolen slet ikke placeres på 

huset. Den kan måske sættes op på en stolpe i 
haven, på en mur eller et stakit.

• eller hvorfor ikke sætte parabolen på udhuset eller 
garagen?

Hvis dette ikke kan lade sig gøre:
• Placer parabolen så lidt iøjnefaldende som mu-

ligt, og undgå helst gadefacaden. Måske er der en 
sidebygning, udhus eller tilbagetrukket altan, hvor 
parabolen kan placeres.

• Prøv at finde et stykke bar facade. Undgå vinduer, 
friser og ornamenter.

• Sæt parabolen op, så den flugter med linjer i fa-
caden.

• Placer hellere parabolen i gavltrekanten end mel-
lem vinduerne!

• overvej om parabolen kan placeres på taget.
• snak med naboerne om at samle jeres paraboler ét 

sted.

placering af paraboler


