Februari 2014

Riktlinjer för tillfällig affischering och skyltning på offentlig plats i
Varbergs centralort
I Varbergs centralort finns speciellt avsedda platser för tillfällig affischering och
skyltning med bockar eller andra anordningar på offentlig plats.
För att få sätta upp skyltar/affischtavlor på dessa platser krävs polistillstånd.
Man kan bara få tillstånd för tillfällig affischering i samband med offentliga
tillställningar och sammankomster, t ex inför olika typer av evenemang som
sportevents, konserter, festivaler, cirkus och liknande.
Skyltar/affischtavlor får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och skall
plockas bort efter tillståndstidens slut, det vill säga senast dagen efter evenemanget har
avslutats.
Det finns sex tillåtna platser för tillfällig affischering och skyltning. En skylt per plats
får sättas upp. Ett tillstånd täcker alla platserna. Inga andra platser är tillåtna!
Sökanden ska om Polismyndighetens tillstånd erhållits, betala en avgift enligt fastställd
taxa av kommunen för disponerandet av platsen för affischeringen.
För placering av skyltar/affischtavlor på de tillåtna platserna finns särskilda direktiv, se
nedan.

Skyltar/affischtavlor får inte överstiga 2,5 meters längd och 1,5 meters höjd. Placeringen ska
vara minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning
och minst 3 meter innanför trottoar, vägkant eller cykelbana.

Påle eller dylikt till affischtavla får inte drivas ner under markytan djupare än maximalt 0,2
meter på grund av risk för kablar i marken.
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På nedan förtecknade platser inom centralorten får tillfällig affischering och skyltning
utföras efter det att Polismyndighetens tillstånd erhållits i det enskilda fallet.
1. Rosenfredsgatan - Ringvägen - Södra vägen, på södra spetsen.
2. Magasingsgatan - Östra Vallgatan - Trädlyckevägen, norra delen.
3. Göteborgsvägen - Bergsgatan - Ärlebo Bil, mitt på gräsytan.
4. Träslövsvägen - Västkustvägen, på gräsytan innanför gång-cykelväg, norr om viadukten.
5. Södra vägen, östra sidan, på krönet mellan väg och gång-cykelväg mitt för Rödaledstigen.
6. Birger Svenssons väg, gräsytan söder om Garvaregatan.

Att inte följa riktlinjerna är ett brott mot Ordningslagen och lokala
ordningsföreskrifter.


Om reklamskylt uppställs utan tillstånd inrapporteras du enligt ordningslagen
(1993:1617) 3 kapitlet och skylt kan komma att förverkas.



Om du har tillstånd men inte följer vad som står i det kan tillståndet återkallas.



Bryter du mot Ordningslagen kan du få betala böter.
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