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Riktlinjer för vägvisning i Tomelilla kommun

Dessa beslut fattas på delegation av samhällsbyggnadschefen eller den som 
samhällsbyggnadschefen vidaredelegerar till, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
delegeringsregler p. 6.1.

Vägvisning allmänt
Vägvisning är framförallt till för de som inte hittar, man måste ha tid att läsa och förstå 
skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det ska inte finnas 
för många skyltar på samma ställe och skyltarna måste vara begripliga. Vägvisning görs 
främst till allmänna inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden eller större 
målpunkter som parkeringsanläggningar. 

Allmänna inrättningar 
När skyltningen behöver vara mer specifik än till områden enligt ovan sker vägvisningen i 
första hand till allmänna inrättningar som sjukhus, vårdcentraler, idrottsanläggningar och 
liknande. Med allmän inrättning menas verksamhet som bedrivs av staten, en 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, till exempel köpcentrum. Om möjligt ska vägvisning i första 
hand ske med symbol (som hotell och restaurang). 

Kriterier för vägvisning 
Trafikantens behov av vägvisning skall stå i fokus vid handläggning 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 skyltning. Om vägvisning beviljas är denna endast 
tillåten från sista vägvalet. Från genomfartsleder och infartsleder görs endast vägvisning 
till områden eller större målpunkter. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar 
kap 7 § 4 stadgar också att ett lokaliseringsmärke inte får sättas upp för vägvisning till en 
inrättning eller anläggning
1. vid en namngiven gata inom en tätort,
2. inom ett industri- eller handelsområde eller liknande område som är
namngivet och vägvisat,
3. som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen, eller
4. i en tätort där den aktuella anläggningen kan förväntas.

Det gäller om inte något annat anges för respektive märke.
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Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller mängden trafik till
målet, eller om det behövs av något annat särskilt skäl, får märket dock sättas upp.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmän inrättning får sättas upp
till mål som är av stort värde för allmänheten vilka kan vara svåra att hitta
till, trots första stycket 1–4.

Kostnader 
Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns svarar 
sökande för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt. Teknik & service beställer 
och utför arbete och debiterar sedan den sökande. Sökande svarar även för eventuella 
framtida behov av förnyelse av skylten på grund av slitage eller skada.

Den som vill ha vägvisning till sin verksamhet kan skicka ansökan om vägvisning till 
kommun@tomelilla.se


