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Riktlinjer för placering av reklamskyltar och varuställ på allmän platsmark
Var får reklamskylt och varuställ placeras?
(1) Riktlinjer för placering av reklamskyltar och varuställ på allmän platsmark skall tillämpas
inom ett område vars gränser utgörs av Magasinsgatan, Östra Vallgatan, Södergatan,
Västkustbanan, Västra Vallgatan och området Sjöallén vars gränser utgörs av Otto Torells
gata, Västra hamnplan del av hamnområde samt Breareds torg.
(2) Ingen typ av reklamskylt eller andra föremål får förekomma på Östra Långgatans gångeller cykelbana (avser Östra Långgatans västra sida).
(3) Varuställ får endast förekomma på gågata och gångfartsområde.

Vad är reklamskylt och varuställ?
(4) Reklamskylt skall vara i kraftig rörkonstruktion.
Yttre rörkonstruktion (siluetten) skall vara mörk/svart. Skylt får inte vara snurrande, eller
vippande, eller ha utskjutande delar som går utanför träramen.
(5) Reklamskylt skall placeras inuti en fyrkantig träram på marken. Träramens höjd skall vara
15 cm för att lättare uppfattas av synskadade. Träramens färg skall vara i s.k. ”Varbergs
grönt” (färgkod:RAL 6012). Den fyrkantiga träramen på marken kan ersättas med en rund
metallram. Den runda metallramens höjd skall vara 15 cm och färgen mörk/svart.
Maximalt tillåtna planmått för:
Reklamskylt: med träram70 cm x 80 cm (ramens yttermått).
Varuställ: 100 cm x 250 cm. Undantag kan göras från nämnda mått om varustället är av
sådan art att gatuförvaltningen finner att den allmänna gatumiljön berikas. Exempel är
dekorativa fruktstånd och blomsterarrangemang.

Hur skall reklamskylt och varuställ placeras?
(6) Reklamskylt skall placeras så att minst 1,3 meter framkomligt utrymme finns på
gångbana/trottoar. Skyltens träram samt varuställ skall placeras dikt an mot husfasad.
(7) Reklamskylt med tillhörande träram och varuställ skall tas bort efter affärstidens slut.
(8) Endast 1 reklamskylt per näringsidkare får placeras, och endast i direkt anslutning till
aktuell verksamhet. Undantag kan medges om affärsverksamheten vinklar mot två gator.
På gågata och gångfartsområde kan tillåtas 1 varuställ och 1 reklamskylt.
(9) Området kring reklamskylt och varuställ skall av tillståndsinnehavaren städas dagligen.

