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1. Allmänt om skyltning

Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i tätorts- och landskapsbilden. I
tätorter och längs kommunikationsstråk ingår de som ett framträdande element i det
offentliga rummet. Skyltens funktion är oftast att upplysa om en verksamhet som finns
i byggnaden eller på platsen. Skyltning kan underlätta orientering och leda kunder till
den butik, hotell eller verksamhet de söker, men den kan också blir skrymmande och
missprydande om skyltarna utformas och placeras utan hänsyn till omgivningen. En
byggnad kan lätt förvanskas av dåligt utformade skyltar och en offentlig miljö kan bli
stökig och ful av olämpligt placerade reklamanordningar. Därför är det viktigt att olika
affärsverksamheters skyltning följer vissa enhetliga riktlinjer.
Syftet med denna skyltpolicy är att den ska bidra till trevliga och attraktiva tätortsmiljöer
samt ge underlag för Bygg- och miljönämndens beslut när det gäller skyltar och
reklamanordningar i kommunen, Den ska ge enskilda näringsidkare råd och riktlinjer om hur
skyltar kan utformas och placeras så att de bli både tydliga och estetiskt tilltalande.
Utöver de skyltar som annonserar en verksamhet som finns på platsen, finns också reklamskyltar, affischpelare och affischtavlor av olika slag som innehåller produktreklam eller
reklam för en verksamhet som inte finns på platsen. Denna typ av kommersiell skyltning är
än så länge inte särskilt vanligt förekommande i Ragunda kommun.
En annan typ av skyltning är hänvisningsskyltar och orienteringstavlor innehållande
verksamhetsnamn och viss reklam. Vidare förekommer tillfälliga reklamanordningar
som banderoller, stora tygdukar, ballonger etc. som är att jämföra med konventionella skyltar
och som i regel omfattas av samma lovplikt.
I Ragunda kommun liksom i andra kommuner har handeln och andra verksamheter fått
ett ökat behov av visuell marknadsföring, ofta riktad mot bilburna kunder vilket gjort att
handelsstråken på vissa håll blivit överbelastade med skrymmande skyltar. Förutom skyltar
i och nära verksamheten förekommer också ofta hänvisningsskylar till verksamheter som
inte ligger i direkt anslutning till huvudstråken. I många fall håller skyltningen en ganska
låg nivå, både vad gäller den grafiska kvaliteten och förhållandet till den byggda miljön
i övrigt. Huvudprincipen är på många håll att synas så mycket som möjligt för minsta
möjliga ekonomiska insats, oavsett det estetiska uttrycket. Att ändra på detta kan vara en
tidskrävande process som kräver ett konsekvent och tydligt förhållningssätt. Å ena sidan kan
bygg- och miljönämnd och övriga offentliga beslutsfattare ta sin del av ansvaret och aktivt
verka för att de juridiska verktyg som reglerar användandet av den offentliga miljön verkligen
tillämpas. Å andra sidan kan en ökad medvetenhet skapas bland affärsinnehavare och andra
näringsidkare om hur skyltning kan göras både tydlig, informativ och estetiskt tilltalande.
Ragunda är en turistkommun där by- och tätortsmiljön är en viktig del av gästens samlade
upplevelser. Hur skyltning sker har därför betydelse för områdets attraktivitet.
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2. Generella riktlinjer

Väl utformade skyltar berikar miljön och hjälper oss att hitta. Skyltar bör ha en hög grafisk
kvalitet, vara väl anpassade till den miljö där de sätts upp samt stämma överens med
kommunens designprogram. En skylt upplevs olika i en fotgängarmiljö än i anslutning
till en stor väg. Därför kan det vara befogat att ställa olika krav på skyltars placering
och utformning beroende på var de uppförs. Oavsett plats avspeglar skyltens kvalitet
verksamhetens kvalitet. I vissa icke kommersiella miljöer finns stor risk att reklamen kan bli ett
främmande och störande inslag. Det gäller till exempel bostadsområden, äldre kulturmiljöer
och vissa offentliga platser. För affärsgator och kommersiella centra bidrar skyltar och
reklamanordningar till att ge en gata eller en plats sin egenart och karaktär.
Som grundläggande riktlinjer kan följande anges:
- En skylt ska till storlek och utformning anpassas till byggnadens och omgivningens
karaktär.
- Skyltar för egen verksamhet bör tillåtas på egen byggnad och egen tomt.
- Hänvisningsskyltar ska alltid samordnas till gemensamt skyltställ.
- Skyltar för andra verksamheter och rena reklamskyltar bör endast undantagsvis tillåtas
på kvartersmark.
- Skyltar ska placeras så att inte utgör fara för trafiksäkerhet, hinder för framkomlighet
för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller hinder för
räddningstjänsten, snöröjningen eller renhållningen
- På bostadshus som inte innehåller verksamheter bör inte skyltar tillåtas.
- Skyltar bör inte tillåtas på park- eller naturmark.

3. Skyltning i tätorternas centrala delar

I tätorter är skyltar ett naturligt och självklart inslag. Men det är också i tätorterna som den
offentliga miljöns kvalitet är som viktigast, eftersom det handlar om platser där många
människor rör sig och vistas. Det ligger också både i allmänhetens och näringsidkares intresse
att gatumiljön är trivsam och att byggnader inte förvanskas med missprydande skyltar.
Skyltarna får inte dominera över hus och miljö.
Den som vill sätta upp en skylt önskar oftast att den ska väcka maximal uppmärksamhet,
vilket kan ske genom spektakulär utformning, placering, färgval och belysning. De olika
affärsverksamheterna i centrum måste dock kunna konkurrera på liknande villkor och det är
därför viktigt att förhindra en ”estetisk kapprustning” där skyltarna blir allt fler, allt större och
allt skrikigare. Ur ortsbildssynpunkt är det viktigaste att skylten har måttliga dimensioner och
att den inte är uppenbart vanprydande, samt att den inte tillåts dominera över byggnaden den
sitter på. Naturlig placering för en skylt är i direkt anslutning till entrén eller verksamhetens
fönster i gatuplanet. I byggnader med flera verksamheter kan med fördel skyltningen
samordnas så att alla firmanamn, symboler och liknande kan rymmas inom samma grafiska
form.

Skylttyp
Ofta önskas invändigt belysta ljuslådor eller täckande skyltar i plåt eller plast. Sådana skyltar
tar dock mycket fasadyta i anspråk och inverkar ofta negativt på byggnadens karaktär om
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de görs för stora. I den mån de tillåts bör storleken begränsas och skyltens kulörer gå i ton
med fasadens färg. Ljuslådor ska inte vara alltför ljusstarka eller bländande. Skivskyltar med
spotlight är att föredra framför ljuslådor. Friliggande bokstäver placerade direkt på husfasader
är oftast ett ännu vackrare alternativ, där själva fasaden tillåts vara byggnadens karaktärsgivare.
En klassisk skylttyp är den som hänger från en konsol med vertikal fastsättning i husvägg.
Denna skylttyp är dels tydlig för fotgängare utan att ta så mycket plats, dels är den praktisk
eftersom skyltbudskapet kan bytas utan att väggfästet behöver bytas. Hängskyltar för konsoler
bör inte sticka ut mer än 1,5 meter från husväggen, skylten ska hänga minst 2,3 meter över
gångbana (resp. 3,0 m över cykelbana eller 4,5
m över körbana) och inte ha en större skyltyta
än 1,5 kvadratmeter.

Belysning
Belysningen av skyltar har också stor
betydelse för hur de uppfattas av betraktaren.
Belysningen mot, eller från en skylt, får inte
bli bländande eller påverka ljusmiljön alltför
mycket. Det finns många sätt att skapa en
effektfull, men ändå diskret belysning av en
skylt, till exempel genom bakomliggande
belysning på friliggande bokstäver, vilket
framhäver såväl husfasad som själva texten.
Blinkande eller ljusväxlande skyltar bör
undvikas, liksom skyltar som på annat sätt
inverkar störande
på gatans helhetsintryck.

Trottoarpratare som inte inkräktar på trottoarens
friutrymme

Trottoarpratare
Många affärsidkare vill flytta ut sin skyltning på trottoaren genom s.k. trottoarpratare eller
liknande portabla reklamanordningar. Dessa har en tendens att bli allt mer talrika. Dessa
är normalt inte bygglovpliktiga, Däremot krävs alltid tillstånd från markägaren innan
anordningen placeras ut. De blir lätt ett problem eftersom de hindrar framkomligheten,
inte minst för synskadade och rörelsehindrade, och de håller dessutom ibland en mycket
låg grafisk kvalitet vilket ger ett skräpigt intryck. Tillståndsgivning för trottoarpratare och
liknande skyltar bör därför ske med viss restriktivitet och där de tillåts bör särskild vikt fästas
vid deras placering så att de inte utgör ett trafikproblem eller hindrar framkomligheten.
För att uppnå attraktiva och mer sammanhållna miljöer bör en ortsgemensam utformning
eftersträvas.

Hänvisningsskyltning
För affärer och verksamheter som inte ligger omedelbart intill huvudstråken har det visat sig
finnas tydliga önskemål om att få sätta upp skyltar intill dessa huvudstråk för att kunder och
gäster ska hitta fram. Varje enskild verksamhet kan idag ha flera olika skyltar/gatupratare
m.m. i samma korsning. Tillsammans skapar de en splittrad gatubild med ett svårläst
informationsbudskap. Dessutom uppstår ofta trafiksäkerhetsproblem. Därför bör denna
typ av skyltning samordnas bättre genom att företagarna i en ort enas om en gemensamt
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utformad skyltningsprincip. Hänvisningsskyltar vid huvudväg bör samlas på gemensamma,
större skyltställ som är lika utformade för hela tätorten. Vid behov kan dessa kompletteras
med mindre skyltar på stolpar i efterföljande korsningar. En idéskiss på denna skyltprincip
återfinns sist i skyltpolicyn.

Riktlinjer
Sammanfattningsvis kan följande riktlinjer anges för skyltning i centrummiljö:
-

-

-

-

Måttlighet och anpassning till byggnaden är de viktigaste ledorden. Skyltar skall
alltid underordna sig byggnadens arkitektoniska uttryck. Hårdare krav ställs för
kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer.
Skyltar ska placeras i direkt anslutning till den egna verksamheten.
Fasadskyltning ska i första hand begränsas till gatufasad/entréfasad på byggnadens
bottenvåning.
Stora fasadtäckande skyltar bör undvikas, liksom skyltar i form av inifrån
belysta ljuslådor, såtillvida de inte kan ges en god anpassning till fasaden.
Samordning av skyltning för flera verksamheter i samma byggnad bejakas.
Lösa reklamanordningar såsom trottoarpratare m.m, placerade på allmän plats bör
endast tillåtas sparsamt. Trottoarpratare får ha en maximalhöjd på 120 cm och får
endast placeras på trottoar om det finns minst 140 cm frimått för gående. Under
vintern räknas frimåttet från snövalls innerkant. Trottoarpratare ska placeras mot
fasad och vara försedda med minst 10 cm hög avbärarskena så att synskadade kan
känna hindret. Man ska tydligt kunna urskilja en rak gånglinje längs trottoaren.
Trottoarpratare får endast placeras i direkt anslutning till verksamheten och ska tas in
då butiken är stängd. Roterande vinddrivna trottoarpratare är ej tillåtna i tätortsmiljö.
Upprepning av samma budskap på flera skyltar ska undvikas.
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana på
lägre höjd än 2,3 m eller över körbana på
lägre höjd än 4,5 m enligt kommunens lokala
ordningsföreskrifter.
Hänvisningsskyltar i gatukorsningar eller
infarter ska samlas på gemensamma, större
skyltställ som är lika utformade för hela
tätorten. Vid behov kan dessa kompletteras
med mindre skyltar på stolpar i efterföljande
korsningar.

4. Sammanhållna
arbetsplatsområden

Vid infarter till arbetsplats och handelsområden
som ligger i utkanten på tätorterna bör skyltningen
samordnas på ett gemensamt större skyltställ eller
mast/pylon med verksamhetens namn och logga,
men inte produktreklam.
Samordnad skyltning för
arbetsplatsområde
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Det får anses befogat att skyltning i dessa miljöer tar större ytor i anspråk. Dock ska deras
storlek, liksom skyltarna i centrum, stå i rimlig proportion till byggnaderna. Skyltar kan
placeras på den egna byggnaden eller fristående i direkt anslutning till densamma. Om
alla verksamheter i ett område kan erbjudas skyltyta dels på den egna fasaden, dels på en
gemensam skyltmast, kan lösa skyltar på området undvikas utan att någon affärsidkare blir
missgynnad.
I bilorienterade handelsmiljöer är det också viktigt att skyltningen inte medför försämrad
trafiksäkerhet. Därför bör skyltar med skarpt sken, bildväxlande eller rörliga skyltar undvikas.
Bilisterna får inte lättare att orientera sig för att skyltarna bli fler. Ibland används de s.k.
trottoarpratarna även i externa handelsområden, då ofta placerade i planteringszonen mellan
väg och tomtgräns. Denna placering ger om möjligt ett ännu skräpigare intryck än de som
placeras på trottoarerna i centrum, och skyltarna är ofta olovligt utplacerade. Tillsynsansvaret
vilar på kommunen.
För skyltning i externa och halvcentrala handelsområden kan sammanfattningsvis
följande riktlinjer anges:
-

Skyltning medges på egen byggnad samt på gemensamma skyltställ/pyloner.
Fristående skyltar utöver skyltmaster medges endast där det är uppenbart
befogat, och bara i anslutning till den byggnad där verksamheten bedrivs.
Lösa reklamanordningar av tillfällig art bör undvikas.

5. Flaggor, banderoller, vepor

Större flaggor, banderoller och vepor placerade inom planlagt område kräver tillstånd av
kommunen. Banderoller och vepor ska vara av tillfällig natur och inte permanenta. Budskapet
ska vara tillfälligt och knutet till platsen. De får inte ersätta skylt. Utanför planlagt område
krävs Länsstyrelsens tillstånd.

6. Större informationstavlor, gemensam
destinationsskyltning mm

Gemensamma informationstavlor och kartor är något positivt, men de måste underhållas och
uppdateras samt placeras med omsorg. De bör med fördel vara utformade i enlighet med en
gemensam skyltutformningsprincip, se idéskisser sist i skyltpolicyn.
I anslutning till idrottsanläggningar och skidområden kan viss produkt- och sponsorsreklam tillåtas om den inte negativt påverkar miljön, landskapsbild och utblickar. Det gäller
även enstaka särskilt utpekade platser där flera skyltställ samlas och ges en sammanhållen
utformning. Dessa platser ska dock prövas med omsorg där hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö
och landskapsbild.
Vid stora evenemang kan tillfällig skyltning medges, även om den dominerar omgivning och
landskap.
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7. Skyltning i glesbygd och längs allmänna
vägar

Skyltning förekommer även på landsbygden, dels i form av hänvisningsskyltar, dels som
skyltning i anslutning till olika verksamheter. Då landsbygden utgör en miljö som till stor del
är fri från kommersiell skyltning, ligger det också ett allmänt intresse i att bevara denna miljö
skyltfri. Samtidigt måste de näringsverksamheter och dylikt som är lokaliserade till glesbygden
ges möjlighet att exponera sig mot kunder och allmänhet. Då skyltning inte är bygglovpliktigt
utanför detaljplanelagt område finns heller inga möjligheter för bygg- och miljönämnden
att reglera detta. Dock krävs för varaktigt uppsatta skyltar tillstånd från Länsstyrelsen, om
de inte upplyser om en verksamhet på platsen (LGS 6-7 §§). Därutöver torde rent allmänna
varsamhetskrav (se t.ex. PBL 3 kap. 10 §) kunna ställas på all skyltning som placeras direkt på
byggnad. Vid skyltning på landsbygden är också eventuell påverkan på landskapsbilden en viktig
faktor att ta hänsyn till.
Uppsättande av skyltar vid allmän väg utanför planlagt område kräver tillstånd från
Länsstyrelsen om de inte är uppsatta på byggnad och upplyser om en verksamhet på platsen
(Väglagen 46 §). Sådana skyltar är ofta ett missprydande inslag i landskapet. Skyltar inom
vägområdet kräver Trafikverkets tillstånd men tillåts som regel inte. Det bästa är enligt
trafikverket om hänvisningsskyltar kan sättas upp i form av vanliga vägskyltar.
Som riktlinjer för skyltning i glesbygd kan således nämnas:
-

Hänsynstagande gentemot landskapsbild, kulturmiljö och byggnadskultur.
Hörsamhet mot tillståndsplikt för uppsättning av skyltar utomhus enligt
lagen om gaturenhållning och skyltning (LGS).
Hörsamhet mot väglagens bestämmelser om skyltning vid allmän väg.

8. Bygglov och tillstånd för skyltar

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar. En
bygglovansökan för en skylt ska innehålla ritningar med uppgifter om mått, kulörer,
teknisk uppbyggnad samt skyltens placering på byggnaden. Om skylten ska belysas
ska det också framgå på vilket sätt detta sker. För fristående skyltar krävs förutom
ritning också en situationsplan där skyltens läge framgår samt åt vilket håll den är
riktad.
I sådana fall där bygg- och miljönämnden har att bedöma en skylts lämplighet bör alltid dess
påverkan på den omgivande miljön som helhet vara vägledande. Mot bakgrund av denna
skyltpolicy avgörs om rimliga krav på placering, utformning och anpassning är uppfyllda.
Bedömningen innefattar även rent estetiska överväganden, i synnerhet när det handlar
om miljöer där många människor rör sig och vistas. Det ligger både i allmänhetens och
näringsidkarnas intresse att den offentliga miljön är trivsam och tilltalande.
För skyltning på allmän plats gäller lokala ordningsföreskrifter och polistillstånd ska sökas.
För skyltar som riskerar att blåsa omkull eller på annat sätt kan orsaka skada på personer eller
egendom, ska även bygganmälan lämnas in med redovisning av grundläggning, konstruktion
m.m.
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Tillstånd för skyltar enligt LGS och väglagen (utanför planlagt område) söks hos
Länsstyrelsen, förvaltningsenheten. Vägledande för Länsstyrelsens bedömning är
framför allt skyltens inverkan på landskapsbilden.
Vid olovlig skyltning tillämpas 10 kap 4§ PBL varvid en byggnadsavgift tas ut motsvarande
fyra gånger bygglovavgiften. Bedöms skylten olämplig kan föreläggande om borttagande
utfärdas. Detta kan även förenas med vite.

9. Lagar och bestämmelser

Nedan har samlats de viktigaste paragraferna som är av betydelse i skyltsammanhang.
Förutom de lagar som citeras här kan det finnas särskilda bestämmelser för vissa typer av
områden. Exempelvis gäller för kulturhistoriskt värdefulla områden och känsliga naturmiljöer
särskilda restriktioner.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Hänsynsregler vid planläggning och prövning av lov
Allmänna och enskilda intressen
2 kap 9§ Plan läggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att
den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Tillsyn och påföljder
11 kap 6§ Det som gäller för byggnadsverk i detta kapitel ska tillämpas också i frågan om
skyltar och ljusanordningar.

Plan- och byggförordningen
Åtgärder som kräver bygglov
Särskilda bestämmelser om bygglov inom områden med detaljplan regleras i den plan och
byggförordning (PBF) som träder i kraft den 2 maj 2011.

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (LGS)

Skyltar mm.
5 § Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för
friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd från en kommunal myndighet. Tillstånd
behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller
att skylten är behörig av något annat skäl.
6 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller
liknande ändamål får inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller
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statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer.
7 § Vad som sägs i 6 § gäller inte anordning som informerar om affärsrörelse eller annan
verksamhet på platsen eller anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter,
föreningssammanträden, auktioner och liknande. 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 utomhus 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 anordningar inom vägområde eller för vilka
bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte heller sådana åtgärder avseende
skyltar och ljusanordningar som inte kräver bygglov efter beslut enligt 8 kap. 5 § första stycket
i plan- och bygglagen.
11 § Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen 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.
Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Väglagen (SFS 1971:948)

Allmänna vägar
46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd
skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål
finnas uppsatta utomhus. I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter
som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte
1. inom områden med detaljplan eller
2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller
annan verksamhet på stället eller
3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter,
föreningssammanträden, auktioner och dylikt,
4. åtgärder för vilka bygglov krävs.
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Lokala ordningsföreskrifter för Ragunda kommun

Markiser, flaggor och skyltar m.m.
§ 9 Markiser, flaggor, skyltar, flaggspel och banderoller får inte sättas upp så att de skjuter
ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50
meter och för ej skymma trafikskyltar.
Affischering
10 § 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.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp
annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.

Funderingar?
Planerar du att sätta upp nya skyltar, och undrar vad som gäller för just din fastighet?
Eller vill du ha råd och tips om placering och utformning? Bygg- och miljökontoret på
Ragunda kommun svarar gärna på frågor och ger upplysningar om bygglov, planbestämmelser
och tolkning av planlagstiftningen. Välkommen att kontakta oss!
Bygg- och miljökontoret
Vxl: 0696-68 20 00
E-post: bygg.miljo@ragunda.se
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Idéskisser skyltar
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