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TN § 71/2013

TEKNISKA NÄMNDEN

Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd för lösa
reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ
på allmän plats inom Staffanstorps kommun.
För uppställning på allmän plats krävs tillstånd enligt Ordningslagen. Ansökan
sker via polisen.
Lösa reklamskyltar – trottoar- eller gatupratare
- Lösa reklamskyltar får inte användas som vägvisning eller hänvisning, utan
ska vara placerade omedelbart i anslutning till verksamheten.
-

Skylt ska placeras på marken och i direkt anslutning till fasad.

-

Skylt får inte utgöra trafikfara eller utgöra någon olycksrisk och får inte
placeras så att framkomligheten för gående, rullstolar och cyklister hindras.
Tillgängligheten för synskadade ska särskilt beaktas.

-

Skylt får inte sättas upp så att den hindrar eller försvårar renhållning och
vinterväghållning. Ägaren till skylten ska själv ansvara för att ta bort skylten
när det behövs för renhållning, vinterväghållning, gatu- och ledningsarbeten
med mera.

-

Skylt tillåts under verksamhetens öppettider och får därför inte förankras
eller kedjas fast på något sätt.

-

En lös reklamskylt tilltåts per verksamhet.

-

I Staffanstorps kommun är den av handikappsorganisationerna förespråkade
lösa reklamskylten med runt bottenstativ tillåten, se exempel nedan. Största
tillåtna skyltstorlek maximal bredd 70 cm och maximal höjd 130 cm. Skylten
ska ha bra kontrast mot omgivningen. Övriga skylttyper är inte tillåtna.
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Om tillstånd beviljas kommer Stadsbyggnadskontoret Teknik att ta ut en avgift
för upplåtelsen av allmän platsmark enligt en taxa som är antagen av
Staffanstorps Kommunfullmäktige. Tillståndet gäller under ett kalenderår.
Fasta reklamskyltar.
Tillstånd för fasta reklamskyltar godkänns inte på allmän platsmark.
Tidningsställ
Tidningsställen får inte placeras så att de utgör trafikfara eller utgör någon
brand- eller olycksrisk. De får inte heller placeras så att framkomligheten för
gående, rullstolar, cyklister och renhållningsfordon hindras. Tillgängligheten
för synskadade ska särskilt beaktas.
Om tillstånd beviljas kommer Stadsbyggnadskontoret Teknik att ta ut en avgift
för upplåtelsen av allmän platsmark enligt en taxa som är antagen av
Staffanstorps Kommunfullmäktige. Tillståndet gäller under ett kalenderår.
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