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SKYLTAR OCH VARUEXPONERING PÅ GÅNGBANOR
Anvisningar för uppställning av
reklamskyltar och skyltvaror på offentlig
plats.

Lunds kommun, tekniska förvaltningen,
gatu- och trafikavdelningen
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Tel: 046 – 359 50 00

1. En reklamskylt, med rund metallfot, med max. bredd 0,75 m tillåts för varje affärsrörelse.
Endast tillgänglighetsanpassade gatupratare med sarg godkänns. Äldre typ av vippskylt med
utskjutande och liggande markstöttor eller snurrskylt godkänns inte.
2. Reklamskylt och skyltvaror mm skall placeras intill husfasaden och framför respektive
försäljningslokal. Viss del av butikens fasad mot gångbanan upplåts för varuexponering som
alltid ska förses med en stabil sockel/sarg som är cirka 10 cm hög.
3. Samtliga reklamskyltar skall märkas med dekal som fås i samband med tillståndsgivning. I det
fall dekal saknas kan polisen utfärda böter.
4. Reklamskylt och skyltvaror mm får endast vara utställda enligt tillståndsbevis under den tid
affärsidkaren håller öppet för allmänheten. Senast vid affärstidens slut skall skylt och varor
avlägsnas från platsen.
5. Vid placering på gångbana skall kvarvarande område för fotgängare vara minst 2,5 meter
brett. Vid mera frekventerat gångstråk kan detta mått vid tillståndsgivning bestämmas större.
6. När den fria gångbaneytan understiger 2,5 meter får skyltvaror och annan varuexponering
placeras intill fasad om befintliga hinder (trappor mm) finns i gångbanan. Varorna får inte
skjuta ut utanför trappor mm. Fria mötessträckor mellan butikernas varuexponering skall
finnas.
7. Reklamskyltens information skall avse den verksamhet som bedrivs i försäljningslokalen.
8. Disponerat område skall städas efter det att reklamskylt/skyltvaror tagits bort.
9. Tillståndshavaren skall vid tillståndets utnyttjande noga beakta säkerheten och
framkomligheten för gående, speciellt människor med funktionshinder, cyklister och fordon.
Skyltar och skyltvaror får inte försvåra åtkomst till ledstänger eller ringanordningar.
10. Kommunala förvaltningar/entreprenörer skall lämnas tillträde till det ianspråktagna området
för gatuarbeten mm.
11. Ansökan om att disponera gatumark görs på särskild blankett hos Polismyndigheten, som
efter att ha fått tekniska förvaltningens godkännande ger tillstånd under max. två år.
12. Tekniska förvaltningen debiterar en indexreglerad markupplåtelseavgift enligt särskild taxa.
Upplysningar om avgiftens storlek mm. hämtas på www.lund.se/markupplatelse eller på
tel. 046-35950 00.
13. Om villkoren ej följs kan tillståndet återkallas.
14. Dessa anvisningar gäller utöver antagen lokal ordningsstadga för Lunds kommun och lagen
om offentlig plats (1993:1617).
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