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Kommunförvaltningen
Dnr 2011/243

Riktlinjer för vägvisning till inrättningar och service anläggningar i
Vellinge kommun
Allmänt
Kommunen har möjlighet att anordna vägvisning till viktiga målpunkter inom det egna
väghållningsområdet. Vägvisning till inrättning sker med ett lokaliseringsmärke som har svart
versalgemen text på vit botten (vitsvart färgsättning).

Skyltning sker i första hand till allmännyttiga platser som bad, idrottsanläggningar,
kommunhus och liknande. Skyltning kan också vara aktuell till vissa lokala kommersiella mål
t ex hotell, restaurang och företagsområde etc.
Är inrättningen belägen vid namngiven gata och/ eller ligger i centrumområden eller
industriområden lämnas normalt inte tillstånd eftersom gatunamnet/ området kan
användas som hänvisning till vägvisningsmålet.
Trafikantens behov om vägvisning skall stå i fokus vid behandlingen av önskemålet om
vägvisningen.
Riktlinjerna är även tillämpliga för remissvar till Trafikverket eller enskilda väghållare.
Handläggning och beslut
Ansökan handläggs och beslutas av avdelningen för gemensam medborgarservice.
Kriterier:
Ta reda på om det finns ett trafikantbehov, enbart kommersiellt intresse vägvisas ej.
Vägvisningen är den sista länken i informationskedjan för en trafikant som söker ett
vägvisningsmål. Därför är det av största vikt att det i inrättningens eller anläggningens egen
information finns aktuella uppgifter om verksamhet, öppettider och adress/ vägbeskrivning.

______________________________________________________________________________________________________________
Postadress
235 81 Vellinge

Besöksadress
Kommunhuset
Norrevångsgatan 3

Telefon

Telefax

040 – 42 50 00

040 – 42 04 77

E-postadress
Bankgiro
vellinge.kommun@vellinge.se
www.vellinge.se
5896-1467

Postgiro
7 32 82-6

Bedöm om vägvisning behövs utifrån:
 att det är en trafikanläggning (typ restaurang eller hotell, se bilaga 1),
 att trafiktillströmningen är stor eller att andel tung trafik är stor.
 att trafiksäkerheten ökar i anslutningspunkten. (Skymd sikt på grund av backkrön,
kurva etc.)
 om inrättning ligger på namnsatt gata, adress och/eller
centrumområde/industriområde
 om inrättningen är allmännyttig
 om anläggning är tillgänglig med avseende på öppettider mm
Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att
föredra, typ industriområde. Om inte namn finns för området bör kommunen besluta om
namnsättningen.

Exempel på verksamhetssymboler
Allmännyttiga verksamheter och de verksamheter som har särskilda verksamhetssymboler
kan efter särskild bedömning av ovanstående kriterier beviljas skyltning även då de finns på
angiven gata. Upprepad vägvisning i flera korsningspunkter så kallad snitsling, tillåts dock
inte i normalfallet. Snitsling kan dock förekomma i mindre utsträckning till trafikintensiva
verksamheter.
Mer än fyra vägvisningsmål som trafikanten skall observera samtidigt accepteras inte.
Skyltarna skall uppfylla Trafikverkets krav på vägutrustning.
Reflextyp, textstorlek och placering skall följa standarden på vägen i övrigt.
Tillståndet gäller de delar av året när anläggningen är öppen och tills förhållandena ändras.
Den del av året när anläggningen inte är öppen skall skylten nermonteras eller vara övertäckt
med täckplåt. Den sökande ansvarar för att detta blir utfört.

Beslut bör innehålla följande information
När kommunen ger tillstånd till företag eller privatpersoner att sätta upp vägvisning skall
tillståndet innehålla följande information.







Var skylten skall vara placerad Ex Stenbocksväg/Falsterbovägen.
Text eller symbol på skylten Ex kaffekopp 1.9.2.3,.
Textstorlek, versal/gemen alt versal och övrig utformning (ex svart/vitt)
Vem som skall betala skylten? Normalt sökande.
Uppsättning utförs företrädesvis av kommunens entreprenör, som lämnar
kostnadsförslag på skylt och uppsättning.
Om verksamheten upphör skall sökande underrätta kommunen om detta, för täckning
eller borttagning av skyltningen.




Om skylten skadats eller behöver bytas av annan anledning bekostar i första hand
sökande bytet.
Kommunen kan om omständigheterna ändras, besluta om nedtagning av
vägmärkena/skyltarna. Den som begärt uppsättning av skyltar kan inte ställa krav på
äganderätten av skyltarna.

Dessa riktlinjer ersätter Riktlinjer för vägvisning till kommersiella mål i Vellinge kommun
(dnr 0369/04).

