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Anvisningar om tillfällig skyltning och reklam på gatuområde eller
annat allmänt område
Den som placerar ut en tillfällig reklamanordning eller informationsskylt
på gatuområde eller annat allmänt område ska göra en anmälan om saken
hos Karleby stad. Anmälan riktas till tillståndsinspektören. Reklam och
skyltning kan tillåtas bara på platser där den inte äventyrar
trafiksäkerheten och inte stör trafiken eller underhållet och renhållningen
av gatan.
•

Hur stor reklamen eller skylten får vara beror på var sökanden vill sätta upp den.
Maximalt tillåts en yta av 1 m2. Staden avgör om storleken kan godkännas på basis
av sökandens beskrivning.

•

Antalet reklam eller skyltar som kan beviljas tillstånd får vara högst 15. Om antalet
överskrids, tas så många reklam eller skyltar bort som motsvarar den
överskridande delen, och borttagningen bekostas av den som har satt upp
reklamen eller skyltarna.

•

Vid körbanor får reklam eller skyltar bara sättas upp på vägrenen eller grönremsan
på höger sida i färdriktningen.

•

Reklam får inte sättas upp närmare än på 30 meters avstånd från korsningsområde
eller 5 meters avstånd från övergångsställe. Den får inte hindra sikten för trafiken.

•

En skylt eller annan anordning får inte sättas upp på en väg eller i omedelbar närhet
av en väg, om den kan misstas för ett trafikmärke eller annan trafikanordning eller
försämra deras synlighet.

•

Reklam får inte fästas på trafikanordningar eller balkarna som bär dem och inte på
träd eller belysningsstolpar.

•

I parker får anordningar för försäljning och reklam sättas upp bara om de anknyter
till verksamhet som bedrivs i parken.

•

Reklamen eller skylten ska fästas eller stöttas ordentligt så att den inte lossnar t.ex.
i hård vind.

•

Reklamen eller skyltningen ska tas bort omedelbart efter den bestämda tiden som
får vara högst fyra veckor lång.

Enheten
Byggnation och
underhåll
av
infrastruktur
övervakar
anordningarna och tar bort reklam eller skyltar som saknar tillstånd eller är fel
uppsatta på allmänt område. För kostnaderna för borttagningen svarar den som
har satt upp reklamen eller skylten.

