
Riktlinjer för 
skyltning på  

offentlig plats 
i Eslövs kommun



Riktlinjerna i den här foldern  
gäller för varuexponering, 
gatupratare, mattor och liknande 
på offentlig plats. Det vill säga ga-
tor, vägar, torg, parker och andra 
platser som i detaljplan redovisas 
som allmän plats.

Gatupratare och 
varuskyltning
Om du vill använda offentlig plats 
för att sätta ut en gatupratare  
eller visa upp varor måste du ha 
polisens tillstånd. Det är endast 
tillåtet med en gatupratare per  
näringsidkare. 
Polismyndigheten har rätt att åter-
kalla tillståndet för den som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 

Polismyndigheten har också rätt 
att utfärda vite för den som bryter 
mot anvisningar eller placerar ut 
skyltar utan tillstånd.

Tillstånd måste alltid sökas innan  
offentlig plats tas i anspråk. Till-
ståndsansökan lämnas in till 
polisen som i sin tur hämtar in 
yttrande från handläggaren på 
kommunen. En bedömning sker 
i varje enskilt fall innan tillstånd 
kan beviljas.

Polisen tar ut en avgift för ansö-
kan. Dessutom tillkommer en 
kostnad från kommunen för upp-
låtelse av platsen. Avgiften är fast-
ställd av kommunfullmäktige. 

Placering
Gatupratare, skyltar och lik-
nande ska placeras utanför 
gångytan eller inom möble-
ringszonen där sådan finns. 
De får endast vara uppställda 
under den tid affärsidkaren 
håller öppet för allmänheten.

Tillstånd medges inte om 
gångbanans bredd är mindre 
än 1,5 meter (när gatupratare, 

Gatupratare uppställd utanför gång- och cykelbana.
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skyltar, utemöbler, blom-
krukor med mera är ut-
placerade). Placeringen 
får inte vara närmare 
körbanan än 0,5 meter.

Alla anordningar inklu-
sive varuexponering som 
ställs upp på gångbana 
intill fasad ska ha en fast 
monterad minst 10 cm 
hög sockel/sarg. 

Andra anordningar, till 
exempel papperskorgar, 
ska antingen vara fast 
monterade eller ställas 
upp så att de inte kan 
vältas.

Tillstånd ges inte vid huvudled 
och på gång- och cykelbana.

Ledstråk
Om inte ledstråk finns ska det 
vara fritt utrymme utmed fasad. 
Ett ledstråk ska kunna uppfattas 
taktilt/kännbart och visuellt. Led-
stråk är ett sätt att underlätta för 
synskadade.

Ledstråk
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I möbleringszonen kan gatupratare tillåtas. 
Möbleringszonen är här rödmarkerad.

Ledstråk



Gångstråk
Om gatan har utflyttat gångstråk 
så ska skyltningen ske utanför 
gångstråksområdet eller intill hus-
fasaden. 

I centrum av Eslöv, så är Köp-
mansgatan, delen mellan Stora 
torgs norra körbana och Brygga-
regatan, ett exempel på  sträcka 
som har utflyttat gångstråk.

Möbleringszon
På breda gångbanor och gågator 
kan man skapa särskilda möble-
ringszoner. I dessa zoner kan man 
samla reklamskyltar, papperskorgar, 
träd, cykelställ, bänkar med mera. 

Möbleringszonerna underlättar 
framkomligheten för alla och 
särskilt för de med rörelse- eller 
orienteringssvårigheter.

Fasaden ska vara fri om inte mar-
kerat ledstråk/gångstråk finns.

Möbleringszon 
(rödmarkerad)

Markerat gång-
stråk. Då kan 
gatuprataren stå 
intill fasaden.
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Gångstråk



På fasaden
Fasadflagga ska placeras med 
laggans underkant minst 2,5  
meter över marken. (Bygglov  
behövs inte.)

Fasadskylt ska placeras med 
skyltens underkant minst 2,5 
meter över marken. För att sätta 
upp skyltar och ljusanordningar 
krävs bygglov. Du kan ansöka om 
bygglov via kommunens hemsida: 
www.eslov.se

Markiser ska sättas upp så att 
markisens underkant är minst 2,5 
meter över marken.

Beroende på vilken fastighet det 
gäller så kan bygglov behövas. 
Kontakta Eslövs kommun, Kart 
och bygglov för att få svar. 
Ring 0413-62 000 vardagar 10.00-
12.00 för direkt kontakt med 
handläggare. Övrig tid kan du 
lämna meddelande för att bli upp-
ring. Du kan även mejla via 
bygglov@eslov.se

Fasadflagga

Fasadskylt

Markis
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Utdrag ur: 
Lokala ordningsföreskrifter 

för Eslövs kommun

Markiser, flaggor och skyltar
9 §
Markiser, flaggor och skyltar eller liknande 
från byggnad utskjutande anordning, som 
inte är att anse som byggnadsdel, får inte sät-
tas upp så att de skjuter ut över en gång eller 
cykelbana på lägre höjd än 2,5 m eller över 
en körbana på lägre höjd än 4,6 m. 

Föremål, bland annat skyltar, får inte ställas 
upp så att de utgör hinder för eller riskerar 
att skada människor.

Tillfälliga skyltar typ trottoarpratare får inte 
sättas ut på offentlig plats utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Affischering
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får 
inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats.
Att använda träd för ändamålet är helt 
förbjudet.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag 
på tavlor, pelare eller andra liknande anord-
ningar som är avsedda för detta ändamål. 
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkänna-
givanden som avser näringsidkarens rörelse 
på byggnad där rörelsen finns.

Avgift för att använda offentlig plats
20 §
För användning av offentlig plats och område 
som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfull-
mäktige.

Sammanfattning  
Gatupratare, skyltar och liknande ska  
placeras utanför gångytan, inom möblerings-
zoner där sådana finns samt får endast vara 
uppställda under den tid affärsidkaren håller 
öppet för allmänheten. Det är endast tillåtet 
med en gatupratare per näringsidkare. 

Polismyndigheten har rätt att återkalla till-
ståndet för den som inte rättar sig efter till-
sägelse. Polismyndigheten har också rätten 
att utfärda vite för den som bryter mot anvis-
ningar eller placerar ut skyltar utan tillstånd.

1. Inga hinder utmed fasad, minst 1,5 
 meter fritt.

2.1 Om gatan har utflyttat gångstråk  
 ska skyltningen ske utanför gång-
 stråksområdet eller intill fasaden.

2.2 Om möbleringszon finns ska den- 
 na användas.

2.3 Tillstånd medges ej om gång-
 banans bredd understiger 1,5 m
 (när gatupratare, utemöbler, blom
 krukor och liknande är utplacerat).   
 Placeringen får inte vara närmare  
 körbanan än 0,5 m.

2.4 Anordningar som ställs upp på  
 gångbana intill fasad ska ha minst
 10 cm hög sockel/sarg och vara fast
 monterad på fasaden. (Tillstånd 
 kan behövas från fastighetsägaren).

2.5 Om inte markerat ledstråk/gång- 
 stråk finns ska det vara fritt utrym- 
 me utmed fasad.

2.6 Tillstånd medges inte vid huvud- 
 led eller på gång- och cykelbana.

2.7 Fasadflagga ska placeras med flag- 
 gans underkant minst 2,5 meter  
 över marken.  

3. Andra lösningar kan vara skyltar 
 på belysningsstolpar, skylt- och  
 ljusanordningar på fasad (bygglov 
 kan krävas).
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Enkelt avhjälpta hinder
Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta 
hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser (BFS 
2011:113, HIN 2) så ska fysiska hinder på 
allmänna platser avhjälpas.
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Ordningslag (1993:1617)
2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses 
 1. allmänna vägar,
 2. gator, vägar, torg, parker och   
 andra platser som i detaljplan redo- 
 visas som allmän plats och som har  
 upplåtits för sitt ändamål,
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark  
 för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta   
 ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt

 4. andra landområden och utrym- 
 men inomhus som stadigvarande   
 används för allmän trafik.

Utdrag ur Lag (SFS 1998:814) 
med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och 
skyltning

Skyltar m.m.
5 § 
Skyltar varigenom allmänheten avvisas från 
ett visst område, som är av betydelse för 
friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan 
tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd 
behövs dock inte om det är uppenbart att all-
mänheten inte får färdas fritt inom området 
eller att skylten är behörig av annat skäl.

6 § 
Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller lik- 

liknande ändamål får inte finnas varaktigt 
uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen 
eller statlig eller kommunal myndighet som 
regeringen bestämmer.

7 § 
Vad som sägs i 6 § gäller inte anordning som  
informerar om affärsrörelse eller annan verk-
samhet på platsen eller anslagstavla för med- 
delanden om kommunala angelägenheter, för-
eningssammanträden, auktioner eller liknan-
de. Den som vill sätta upp en sådan anordning 
eller anslagstavla får dock söka tillstånd till det 
hos den myndighet som avses i 6 §.

8 § 
En sådan anordning eller anslagstavla som 
avses i 7 § får inte finnas uppsatt om den är 
uppenbart vanprydande.

9 § 
Affisch eller annan tillfällig anordning utom-
hus för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål skall i andra fall än som avses i 7 § 
tas bort av den som ansvarar för anordningen 
inom fyra veckor efter uppsättandet, om inte 
den myndighet som avses i 6 § har medgett 
annat.

10 § 
Bestämmelserna i 6–9 §§ gäller inte anord-
ningar inom vägområde eller för vilka bygglov 
krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäl-
ler inte heller åtgärder avseende skyltar och 
ljusanordningar som inte kräver bygglov efter 
beslut enligt 9 kap. 7 § första stycket plan- 
och bygglagen (2010:900). Lag (2010:916).

Tillsyn m.m.
11 § 
Naturvårdsverket utövar den centrala till- 
synen över efterlevnaden av bestämmelserna 
i denna lag och föreskrifter meddelade med 
stöd av lagen. Den omedelbara tillsynen 
utövas av kommunen.

12 § 
Kommunen får besluta om de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att 
denna lag eller föreskrifter meddelade med 
stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om 
föreläggande eller förbud får vite sättas ut.
Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt 
får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad.



Postadress 241 80 Eslöv  
Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2  

Telefon 0413-620 00  
E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se  

Webb www.eslov.se


