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Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Gata och trafik

Vägvisning- kommunala riktlinjer.
Vägvisning är till för dig som inte hittar. Trafikanten måste ha tid att läsa och förstå skyltarna
och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Därför får det inte finnas för många
skyltar på samma ställe och de måste vara begripliga.
Utifrån detta är det viktigt att antalet vägmärken och vägvisningsskyltar begränsas. Riktlinjer
kommer att ses över kontinuerligt och det är viktigt att komma ihåg att bara för att det finns
en vägvisningsskylt till en viss verksamhet innebär det inte att vi kommer godkänna en
likvärdig per automatik. Vid nyansökan är det aktuella riktlinjer som beaktas och inte
historiska beslut.
Falkenbergs kommun har i egenskapa av väghållare möjlighet att anordna och bevilja
vägvisning till viktiga målpunkter inom det egna väghållningsområdet. Gäller det vägvisning
utmed en väg som är statlig eller enskild är det till Trafikverket eller respektive väghållare
som ansökan ska skickas.
Vi är väldigt restriktiva till vägvisning och har trafikanterna som utgångspunkt. Det är inte
frågan om marknadsföring av ett företag/butik.
Dessa riktlinjer gäller för nyansökningar av vägvisning.

Riktlinjer
Trafikantens behov av vägvisning skall stå i fokus vid behandlingen av önskemålet om
vägvisning. I första hand skyltas till geografiska områden eller verksamhetsområden.
Verksamheter som är belägna inom dessa områden måste i sin egen marknadsföring ange var
de finns, det kan inte ske genom vägvisning.
Vägvisning till allmänna eller kommersiella inrättningar, företag, turistmål och motsvarande
på det kommunala vägnätet kan efter ansökan beviljas om följande kriterier är uppfyllda:
1. Företaget eller inrättningen ligger inom ett område som inte har annan vägvisning eller
saknar besöks- eller gatuadress.
2. Företaget eller inrättningen är av stort allmänt intresse och/eller riskerar skapa mycket
söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg

Kontaktcenter: 0346-88 60 00

E-post: kontaktcenter@falkenberg.se
kommun.falkenberg.se

3. Företaget eller inrättningen är öppen året runt eller under en hel säsong med för branschen
normala öppettider under dagen. Vägvisning utförs inte vid öppethållande enstaka
veckodagar.
Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från sista vägvalet, och endast en skylt är
tillåten. Syns företaget från platsen beviljas inte vägvisning. Utmed genomfarts-, infartsleder
görs vägvisning endast till områden eller stora målpunkter.
Ansökan är platsspecifik och knuten till företaget som fått ansökan beviljad. Vid ägarbyte får
inte den nya ägaren sätta upp ny skylt med annat namn utan ny tillstyrkt ansökan.
Falkenbergs kommun har rätt att ta ner skyltar som finns utmed de kommunala vägarna utan
tillstånd.

Ansökan om vägvisning
Skriftlig ansökan görs via blankett på vår webbplats kommun.falkenberg.se.

Kostnader för vägvisning
Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns svarar sökande
för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt med monteringsanordning samt
administration av beställningen. Uppförandet av skylten ska beställas av kommunens driftoch underhållsentreprenör. Sökande svarar även för eventuella framtida behov av förnyelse av
skylten p.g.a. slitage eller skada. Falkenbergs kommun har rätten att ta ner skylten om detta
inte görs.
I samband med beviljandet av vägvisningsskyltar upprättas ett avtal mellan kommunen och
den sökande.

Tider
Tillståndet gäller de delar av året när anläggningen är öppen och tills förhållandena eventuellet
ändras. Gäller vägvisningen till anläggning som endast är öppen del av året skall skylten
nermonteras eller vara övertäckt med täckplåt när anläggningen inte är öppen. Den sökande
ansvarar för att detta blir utfört.

Utformning av vägvisningsskyltar
Falkenbergs kommun kan sätta upp vägvisning till viktiga målpunkter inom det egna
väghållningsområdet enligt Vägmärkesförordningen. Utgångspunkten är att vägvisning i
första hand ska göras till allmänna inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden
och större målpunkter som hamn.
Vägvisning till inrättning eller annat mål sker med ett lokaliseringsmärke som har svart
versalgemen text på vit botten (vitsvart färgsättning). Märken utförs med reflekterande
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material om inte annat anges. Textstorleken anpassas till hastighet och vägtyp och beslutas av
väghållaren.

Förtydliganden
Geografiska områden och verksamhetsområden
I områden eller längs vägar med mycket trafik vägvisas det i första hand till geografiska
områden eller verksamhetsområden. Detta gäller t.ex. i centrum och längs större infarts- och
genomfartsleder.
Allmänna och kommersiella inrättningar, turistmål och liknande som en besökare normalt kan
förväntas hitta i en centrumkärna vägvisas inte separat utan innefattas i vägvisning till aktuellt
centrum. Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål
att föredra t.ex. industriområde eller områdesnamn t.ex. Smedjeholm.
Allmänna inrättningar
När skyltningen behöver vara mer specifik än till områden enligt ovan sker vägvisningen i
första hand till allmänna inrättningar som vårdcentraler, idrottsanläggningar och liknande.
Med allmän inrättning menas verksamhet som bedrivs av staten, en kommun eller en
region/landsting eller av ett företag som bedriver verksamheten på uppdrag av stat, kommun
eller en region/landsting.
Kommersiella inrättningar
Med kommersiell inrättning avses verksamhet som primärt drivs på kommersiell basis och
som inte anses som allmän inrättning enligt ovan. Vägvisning till kommersiella inrättningar
och företag beviljas endast i undantagsfall, men kan vara aktuell till vissa lokala kommersiella
mål, t.ex. stormarknad. Om möjligt ska vägvisning i första hand ske med symbol (som hotell
och restaurang). I annat fall görs skyltning med funktion eller typ av verksamhet.
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