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Del av det samlede vegvisningssystemet

1. Geografisk vegvisning
- fjernmål, regionale mål, lokale mål

2. Serviceskilting
- vegvisning til tilbud som ligger 
i nærheten av vegen 

3. Virksomhetsvisning
- lokalvegvisning til bedrifter, institusjoner m.v. 



● Skiltmyndighet – skiltforskriften § 29
- Riksveger, fylkesveger og private veger – SVV
- Kommunale veger – kommunen

● Utforming av skilt og symboler
- I tråd med skiltforskriften og N300
- Andre symboler, bedriftslogoer eller spesielle skrifttyper er ikke tillatt

● Kontinuitet i vegvisningen
- Visning helt frem til målpunktet

● Byer og tettsteder
- Vegvisning i byer og tettsteder bør baseres på visning til bydeler og områder –
geografisk visning

● Motorveger og motortrafikkveger
- Servicevisning kun for trafikantenes umiddelbare behov (f.eks. drivstoff, toalett, 
rasteplass, spisested) – gjelder veger skiltet med skilt 502 «Motorveg»
- Unntaksvis annen virksomhetsvisning (virksomheter med svært mange ukjente 
besøkende)

Fellesbestemmelser

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219


● For severdigheter, museer og aktiviteter – utvelgelse av hvilke steder som skal få 
visning skal skje i samarbeid med relevante myndigheter på fylkes- eller 
kommunalt nivå
- Eks. 640.10 Severdighet 

● Sjekk bestemmelsene for det enkelte symbol!

● Godkjent avkjørsel

● Godkjent/tilfredsstillende parkeringsforhold

● Virksomhetsvisning bør som hovedregel ikke strekke seg over en lengre 
vegstrekning enn ca. 5 km fra første vegviser til målet. Men: Lengre avstander i 
mer spredtbygde strøk

● Servicevisning – skal vise til servicemål som ligger «like ved vegen»

Kriterier



● 601-637 Symboler for nødhjelp og vegservice
Eks.:

● 640        Symboler for severdigheter o.l.

● 650        Symboler for aktiviteter, friluftsliv m.m.

De ulike servicesymbolene

Nytt 
(2017)

Nye (2017)

Nytt 
(2017)

Nytt 
(2020)



● Serviceskilt har alltid servicesymboler og er enten brune eller blå:

● De blå skiltene brukes til serviceformål
- kan også ha brune mål, hvis det likevel skal skiltes til blå servicemål

● De brune skiltene brukes til mål av særlig interesse for turisttrafikk:
- nasjonale turistveger
- steder som kan bruke 640-symbolene (severdigheter)
- steder med mer enn 50.000 besøkende pr. år

● Standard utforming som 600-skilt i str. LS, MS eller SS
- ikke oppgi teksthøyde 

Serviceskilt



● Primært
- Informere trafikanter om servicetilbud langs vegen eller i 

området
- Lede trafikanter til servicestedet
- Redusere reklamebehov

● Sekundært
- Støtte lokalt næringsliv og turisme

Serviceskilt - formål



Serviceskilt er i de fleste tilfeller et 
forvarsel – må suppleres med 
virksomhetsvisning i kryss eller 
avkjørsel

● Husk kontinuitet – visning helt 
frem til målet



Virksomhetsvisning skal bidra til å

 gjøre det lettere å finne virksomheter
 redusere omfanget av feilkjøring
 redusere bruken av reklameskilt

Virksomhetsvisning



● Virksomhetsvisning er hvite eller brune vegvisningsskilt som kan ha tekst, 
servicesymboler og/eller vegvisningssymboler

● Virksomhetsvisning kan også være hvite eller brune felt med tekst og symboler 
på vegvisningsskilt

Virksomhetsvisning – på vegvisningsskilt



Søknad og søknadsbehandling

● Riksveg og privat veg – søknaden sendes Statens vegvesen

● Fylkesveg – søknaden sendes til fylkeskommunen
- Saksforberedelse og vurdering foretas av fk. – sender så anmodning om vedtak til SVV
- NB! Rolleforståelse, jf. rutiner for skilting langs fylkesveg.

● Kommunal veg – kommunen

● Brev, skjema, epost
- Skjema, SVV

● Skiltmyndigheten har i følge forvaltningsloven §§ 11 og 11a plikt til å veilede søkere 
og behandle søknader uten ugrunnet opphold

● Avslag og tillatelse skal begrunnes skriftlig

● Ved tillatelse skal svarbrev sendes sammen med et eventuelt krav om betaling av 
egenandel



Kari Nordmann søker på vegne av sin bedrift XX om skilting fra veg YY. Hun skriver at mange 
besøkende klager over at de ikke finner fram til bedriften.

Hva gjør jeg?

● Oppfyller stedet kriteriene for å få visning? 
- F.eks. godkjent avkjørsel, parkeringsforhold, kriterier for servicesteder/severdigheter, 
åpningstider, avstand fra vegen til målpunktet m.v.

● Har jeg forstått hvor de konkret ønsker skilt og hva de ønsker skal stå på skiltet?

● Sjekk bedriftens hjemmesider
- Har de en god vegbeskrivelse på sine sider?
- Sjekk eventuelt Facebook, google bedriften m.v. – stemmer opplysningene de har gitt i søknaden?

● Fokuser på det eller de aktuelle kryss
- Hvilke visningsmål er det skiltet til fra før? 
- Er det god geografisk visning frem til bedriften? Veg-/gatenavnskilt?
- Er det plass på eksisterende skiltoppsett? (ref. maks. informasjonsmengde på skilt)

Fra innboks til svar…



● Motorveg?
- Restriktive – unntaksvis skilting til virksomheter

● Hvilke andre bedrifter ligger i området?
- Konsekvenser av visning til bedriften
- Presedens

● Vurdere andre løsninger
- Privat skilt (reklame) ved avkjørsel
- Visning til næringsområde – kontakte kommunen?
- Samleskilt (skilt 731)

● Hvor langt fra adressen skal man eventuelt skilte?
- Husk kontinuitet i vegvisningen!
- Nærmest mulig målpunktet – unntaksvis lenger unna

Fra innboks til svar…



Tillatelse eller avslag?

 Beregne egenandel –
skiltforskriften §§ 38 – 44

 Tekst/symboler på skilt –
forkorte egennavn?

 Brev til søker med 
begrunnelse for godkjenning 
for vedtak samt krav om 
egenandel

 Opplyse om klageadgang -
egenandel

 Utstede faktura
 Utarbeide skiltplan/bestilling
 Iverksette bestilling
 Sjekke utførelse

 Brev til søker med begrunnelse for avslag
 Opplyse om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

den nærmere fremgangsmåte ved klage

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

https://www.regjeringen.no/contentassets/45b55b2c88e94e79b55b1798053f7ad7/0073b_bokmal.pdf


● §§ 38 - 44 i skiltforskriften gir bestemmelser om betaling av egenandeler for 
utgifter til service- og virksomhetsvisning

● For alle skilt med symboler som gjelder
- verksted, drivstoff, hurtiglading, spisested, camping og overnatting
- for severdigheter, aktiviteter og rekreasjon hvis det gjelder kommersiell 
virksomhet

● For alle skilt som viser til foretak, enten ved navn eller ved type virksomhet

● Størrelsen på egenandelen er avhengig av
- type skilt
- antall tekstlinjer og symboler
- teksthøyde

● § 44 sier noe om når man kan unnlate å kreve egenandel

Egenandel



● Behandling av søknader om service- og virksomhetsvisning har stor likhet 
med enkeltvedtak etter forvaltningsloven – derfor klageadgang

● Klageadgang (forvaltningsloven § 28)

● Mulighet til å klage på:
- helt eller delvis avslag
- endring og fjerning
- egenandel

Klage



● Klagen sendes til det organet som fattet vedtaket og skal fortrinnsvis behandles av 
samme saksbehandler eller enhet som behandlet søknaden

● Søknaden vurderes på nytt - nye momenter?

● Revurdere vedtak – Innvilge?
JA – Nytt brev til søker
NEI – Klagen oversendes Vegdirektoratet, Myndighet og Regelverk

● Klageoversendelsen til Vd skal inneholde:
- opprinnelig søknad med svar
- klage
- oversendelsesbrev med begrunnelse for opprettholdelse av avslag

● Vegdirektoratet vurderer saken
- ENIG i avslag
- UENIG i avslag

● Svar fra VD sendes søker med kopi til det organ som først fattet vedtaket
- NB! Fylkesveg – kopi til både SVV og Fk.

Saksgang – klagebehandling i SVV



Røyken og omegn dyreklinikk – Hyggen i Asker kommune - Kart

Eksempel 1

https://www.google.com/maps/place/R%C3%B8yken+og+Omegn+Dyreklinikk+AS/@59.7390406,10.3745173,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x30aaffeb772a277b!8m2!3d59.7354565!4d10.3755969


Eineåsen skianlegg – Lommedalen i Bærum kommune - Kart

Eksempel 2

Nytt skilt innvilget

https://www.google.com/maps/place/Eine%C3%A5sen+skianlegg/@59.942753,10.4928702,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x30ae7c49b94bbb44!8m2!3d59.9414893!4d10.488465


● Viktig å fjerne/tildekke ved midlertidig stenging eller nedleggelse

● Viktig å ikke villede trafikantene

Hjemmelekse: Les N300 del 5 

Vedlikehold av skilt
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