
 

Regler för höjdbyggnation och utökad höjdexponering över 2,5 m.  

På de flesta mässor på MalmöMässan är maxhöjd  för  monterbyggnation, skyltar och övrig dekoration 
2,5 m. Se info för utställare vilka regler som gäller för just den mässa du deltar på. På andra orter och 
lokaler kan andra regler gälla. Kolla med din arrangör om vilka förskrifter som gäller för just din mässa. 
Ansökan om dispens går att söka enligt nedan förutsättningar 
 
• Skicka en skriftlig ansökan med måttsatt ritning till Malmö Mäss-Service senast 4 veckor innan 

mäss-start till info@mass-service.se eller direkt till den kontaktperson som är angiven under     
respektive mässa. All byggnation och exponering över 2,5 m måste ansökas om. 

 
• Byggnation av hög vägg upp till 4m. Efter godkänd ansökan krävs även att montergranne           

informeras senast 4 veckor innan mäss-start. Sidan som är mot granne ska vara vit, slät eller på 
det sätt ni och granne kommit överens om. Maila en kopia på överenskommelsen till ansvarig   
kontaktperson på Malmö Mäss-Service. 

 
• Byggnation och exponering som har ett avstånd mindre än 3m från granne. Efter godkänd       

ansökan krävs även att montergranne godkänner senast 4 veckor innan mäss-start. Maila en kopia 
på överenskommelsen till ansvarig kontaktperson på Malmö Mäss-Service. 

 
• Övrig byggnation och exponering över 2,5 m.  Måste ansökas om senast 4 veckor innan            

mäss-start. 
 
• Byggnation/exponering som gränsar mot gång får inte överskrida 1/3 av den öppna sidan 
 
• Avgift för höjdbyggnation/exponering är 4.950 kr. 
 
• Avgift för beachflaggor eller liknande exponering som är fristående och överstiger 2,5m debiteras 

med 1.000 kr /st.  Även detta ska föranmälas. 
 
• MMS förbehåller sig rätten att säkra upp monterkonstruktioner på utställarens bekostnad. 
 
• Ingen byggnation får påbörjas förrän man har bokat sin höjdbyggnation/höjdexponering av  
 Malmö Mäss-Service och fått sin ansökan godkänd. 
 
• Ljusriggar för belysning omfattas normalt sett inte av höjdbyggnation. Se info för utställare vad 

som gäller på just din mässa. 
 
• Produkter som ställs ut i montern omfattas normalt sätt inte av höjdbyggnationsregler, dock gäller 

att reklam/exponering får inte synas ovan 2,5m. Kontakta din arrangör för mer information. 
 
• Om du inte fullföljt anvisningarna om godkännande och/eller grannars godkännande kan du bli 

betalningsansvarig för de kostnader som kan uppstå. 
 
 
Du är välkommen att kontakta oss för mer information. 
Skriv till info@mass-service.se eller den kontaktperson som är angiven för din mässa. 
Tel 040-30 67 20 

 

 


