SKYLTNING
– Riktlinjer för Gnesta kommun

Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

INNEHÅLL
sid 3

INLEDNING

sid 3

- Bakgrund

sid 3

- Målet

sid 3

- Ingen lätt uppgift

sid 4

VAD GÄLLER?

sid 4

- Bygglovplikt eller lovfritt?

sid 5

- Vad säger plan- och bygglagen?

sid 6

UTFORMNING OCH LOKALA RIKTLINJER

sid 6

- Allmänt om skyltning

sid 7

- Skyltars utformning och placering

sid 9

- Lokala riktlinjer

sid 9

- Olika skylttypers lämplighet

sid 9

- Belysta och lysande skyltar

sid 10

VID ANSÖKAN

sid 10

- Handlingar

sid 10

- Ansvar

sid 10

- Tillstånd

sid 10

- Tillsyn

sid 10

- Kommunens tillsyn för ett välskyltat Gnesta

Se bilaga med Exempelsamling

2

INLEDNING

BAKGRUND

Skyltens främsta syfte är upplysa om butiker och verksamheter och är idag
ett självklart inslag i de flesta typer av stadsmiljöer och centrum. Gnesta
kommun vill undvika det ”skyltbuller” som uppstår när butiker konkurrerar om att synas med hjälp av skyltningen. Visst, mångfald i former, färger
och rörelser, både på marken samt på omgivande byggnader bidrar till en
mer levande centrummiljö. Men för att mångfald inte ska övergå i kaos, bli
störande och inkräkta på framkomlighet eller överskådlighet behöver olika
inslag balanseras.
MÅLET

Gnesta kommun vill medverka till att förena det legitima behovet för
verksamheter att annonsera sin tillvaro med att låta staden och dess byggnader synas, genom att skriva riktlinjer för skyltning. Skyltars egenskaper
och placeringar ska inte leda till en försämrad bebyggd miljö. Den offentliga miljön tillhör alla och skyltarrangemang som är till fördel för vissa får
inte vara till för stor nackdel för andra.
Dokumentet ska vara ett verktyg för dialog mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen. Den ska verka vägledande för dig som ska söka
bygglov för en skylt, vare sig du är butiksägare, fastighetsägare eller skyltdesigner. Policyn ska också vara vägledande för kommunen vid bygglovprövning och redovisar kommunens och lagstiftningens olika krav.

INGEN LÄTT UPPGIFT

Att hitta en bra balans mellan gaturum, byggnadens fasad och skyltens
utformning är inte alltid en lätt uppgift. Du kan alltid kontakta oss på
Samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller frågor om utformning och
vilka regler som gäller i det område där du vill sätta upp din skylt.

Skyltning riktlinjer Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontakt: Bygglovhandläggare, 0158– 275 168
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VAD GÄLLER?

BYGGLOVPLIKT ELLER LOVFRITT?

Trots att en skylt inte kan uppfattas som en byggnad så krävs det, med få
undantag, bygglov enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen (PBL och PBF) för att sätta upp och/eller väsentligt ändra skyltar,
banderoller, vepor m.m. inom ett område med detaljplan (PBF 6 kap 3 §).
Utanför detaljplanlagt område är således skyltning bygglovfritt, det kan
däremot behövas tillstånd från länsstyrelsen eller trafikverket (se sida 10).
Kommunen får dock genom områdesbestämmelser införa bygglovplikt
för ovannämnt, inom definierade områden med specifika motiv
(PBF 6 kap 4 §).
Bygglov för skyltar prövas i Gnesta av samhällsbyggnadsnämnden mot
plan- och bygglagen (PBL) samt PBF:s bestämmelser. Lagen ger ingen
exakt anvisning om vad som ska betraktas som lovpliktig skylt. Inom
kommunen behandlas nedanstående situationer och skyltar som lovfria åtgärder:


Vägmärken, gatuskyltar och byggskyltar under byggtiden.



Valaffischer under kampanjtid (SFS 1998:814).



Text, symboler och dylikt som klistras upp i ett fönster som ej täcker
mer en 1/3 av fönsterytan.



Skyltar mindre än 0,2m² under följande förutsättningar:
sitter på bottenplanet, inte skymmer viktiga detaljer på byggnaden, är
max 10 cm tjock och inte belyst. Max 1 per verksamhet. Fastighetsägarens tillstånd krävs.



Tillfälligt uppsatta mindre skyltar (ca 1,5 m²) dvs. skyltar som endast är
uppsatta eller uppställda under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår (max 2 veckor) (SFS 1998:814). Tillstånd krävs från fastighetsägare
vid fasadskyltning och vid skyltning på offentlig plats krävs tillstånd
från kommunen. Kontakta bygglovhandläggare för rekommendationer.



Gatupratare under förutsättning att de förekommer i måttlig skala, inte
hindrar framkomligheten och inte utgör annan fara för synskadade och
rörelsehindrade. De ska placeras invid fasad och en bredd på 1,2 m till
gata ska vara fri. Kräver fastighetsägarens tillstånd och eventuellt polistillstånd.

Observera att för både bygglovpliktiga och lovfria skyltar kan som framförts andra
tillstånd fodras eller andra restriktioner vara gällande (se sida 10).
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VAD GÄLLER?

VAD SÄGER PLAN– OCH BYGGLAGEN?

Skyltar ska enligt PBL placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen (PBL 2 kap 6 §). Därtill får placering och utformning av
skyltar inte ske så det kan medföra fara för människors hälsa och säkerhet
eller betydande olägenhet på annat sätt (PBL 2 kap 9 §).
Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde
av denna karaktär, får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Varsamhetskravet
enligt PBL 8 kap 17 § tar vidare upp anpassning till byggnadens karaktär.
Ändringar av en byggnad ska ”…utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden”.
Skyltar som inte följer PBL eller framtagen skyltpolicy kan i somliga fall
beviljas tidsbegränsat bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov ges för en bestämd period där sökande åtar sig att ta bort skylten och återställa platsen
när lovtiden gått ut.
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UTFORMNING OCH LOKALA RIKTLINJER

ALLMÄNT OM SKYLTNING

Att tänka på vad gäller skyltars storlek och placering:


Platsen, d.v.s. ”stadsrummets” skala och kulturhistoriska värde.



Byggnadens arkitektoniska särdrag, byggnadselement och uttryck.
Detta innebär att skyltarna underordnar sig byggnaden, t.ex. att listverk,
pilastrar och andra viktiga byggnadsdetaljer lämnas fria från skyltar och
att skyltar anpassas efter fönstersättningen.



Människans storlek och den hastighet och avstånd som hon förväntas
passera skylten med.



Skylt placeras inom den fastighetsgräns vars verksamhet skylten tillhör.



Vid verksamhetens entré eller ovan fönster i bottenvåningen är
den plats man i första hand ska välja för skyltning.



Skyltar som visar vägen till verksamhet som finns längre bort, s.k. hänvisningsskyltar, tillåts endast undantagsvis. Undantag kan t.ex. vara
allmän service som vårdcentral, bibliotek och liknande.



Utmed infarter och andra trafikleder inklusive spårbunden trafik bör
antalet skyltar begränsas till vad som krävs för att besökare och turister
enkelt ska finna nödvändig information. Skyltar bör inte förekomma
inom en zon på 50 meter från yttre körbanekant, spår eller liknande.
Skyltar utanför denna zon ges en enhetlig utformning som integreras i
den omgivande miljön. Överflödig och störande skyltning ska inte förekomma. Detta gäller samtliga skyltar, kommunens skyltar samt kommersiell skyltning vid infarterna.



Trafiksäkerheten. Skyltar ska inte placeras så att de innebär fara för
trafiksäkerheten. Elektronisk bildväxlande reklam distraherar och ska
endast tillåtas undantagsvis där de är lämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket anser att det är olämpligt med skyltar, som inte hör
till trafikmiljön, inom vägens/gatans omedelbara närhet (ca 50 meter)
p.g.a. att de kan distrahera trafikanten. Detta gäller runt infartsleder och
liknande, utan intilliggande bebyggelse.



Skyltar får inte sättas upp så att de skymmer befintliga vägmärken, vägvisning och dylikt. Skyltar får inte placeras på räcken, stolpar och dylikt
så att det innebär en siktförsämring vid övergångsställen m.m.



Framkomligheten. Skylt får aldrig placeras så att den är ett hinder för
personer som har svårt att se eller att röra sig.



Måttlig skyltning. Fasader bör inte kläs in helt av skyltar. Informationsvärdet minskar när skyltar försöker ”överrösta” varandra.



Antalet skyltar bör begränsas så att flera olika verksamheter har möjlighet att synas. Alla verksamheter i bottenvåningen, som vänder sig till
allmänheten ska om möjligt få ha skylt.



Skyltar får inte placeras så att de hindrar snöröjning och renhållning.
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UTFORMNING OCH LOKALA RIKTLINJER

SKYLTARS UTFORMNING OCH PLACERING

Skyltar som finns på platser där de blir väl synliga för en stor allmänhet
ska utformas med högre kvalitet än vad som krävs på skyltar som vänder
sig till en mindre ”intern” krets, t.ex. inom ett industriområde eller mot en
gård utan historiskt eller konstnärligt värde.
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UTFORMNING OCH LOKALA RIKTLINJER

 SKYLTARS UTFORMNING OCH PLACERING , forts.


Gaturummen har sin ljusmässiga koncentration i gatans nivå. Detta
innefattar även lysande skyltar. Det innebär att det ställs andra och
högre krav på skyltar som placeras högt på en fasad. Då passar det
bra med friliggande bokstäver eller fria konturer av neon eller liknande.



Skyltar i gatuplanet ska vara lämpliga för byggnaderna och ge en god
helhetsverkan, dock ställs inte samma höga krav på skyltarnas utformning som på skyltar högre upp på fasaden som får en större påverkan
på stads- eller landskapsbilden.



Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer fordrar skyltar
utformade med särskild omsorg. Ett högt kulturhistoriskt värde medför
högre krav på skyltens anpassning till byggnaden. Detta säger Plan- och
bygglagen: 3 kap 12 § byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas.



Sträva efter tydlig text och tilltalande grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll.



Utforma skylten så att den kan läsas även av dem som har nedsatt syn.



Eventuella befintliga olämpliga skyltar bör inte tas som föredöme. Om
t.ex. platser/byggnader rustas upp bör nya skyltars utseende anpassas
till den ändrade stadsbilden.



Skyltars form, färg och storlek samordnas med andra skyltar i närheten.



Skyltband längs hela fasaden bör undvikas. Att visa hela verksamheten
med långa obrutna skyltband är ofta olämpligt.



Verksamhetens namn bör dominera, inte produkt- och varumärkesreklam.



Skyltar ska vara fackmannamässigt utförda i material och konstruktion som kan underhållas och som åldras vackert.



Skyltar får inte utformas på sådant sätt att de kan förväxlas med trafiksignaler, vägmärken eller utryckningsfordons ljussignaler.



Skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken ska inte störa boende
eller trafikanter.

De flesta företags varumärken går att presentera efter detta programs riktlinjer. Det är dock inte säkert att en logotyp på ett brevpapper eller annan
trycksak gör sig lika bra som skylt, med avseende på läsbarhet på avstånd
samt lämplighet för stadsrummet. Om logotypens utformning kräver att
den visas mot en vit bakgrund kan denna typ av skylt lättare accepteras på
bottenvåning än högre upp på byggnaden.
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UTFORMNING OCH LOKALA RIKTLINJER

LOKALA RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN I GNESTA KOMMUN


Olika byggnader och olika områden kräver olika typer av skyltar. Generellt gäller att skyltar skall anpassas till byggnadens och områdets karaktär. Nedan följer en beskrivning av olika typer av områden inom
Gnesta kommun.



I Gnesta stationssamhälle som är riksintresse för kulturmiljövården
är kraven för skyltning höga och skyltning skall anpassas till den tidstypiska miljön och arkitekturen. I vissa hänseenden är skyltning inte
lämpligt. Dessa krav gäller även byggnader i övriga områden som är
klassade kulturhistoriskt värdefulla i detaljplanen.



I den övriga stadskärnan (området kring Stora torget i Gnesta
tätort) är kraven höga för att skapa en mer attraktiv stadskärna. Skyltar
bör anpassas efter ovan nämnda riktlinjer och enhetlighet bör eftersträvas.



Bostadsområden i tätorterna och ute på landsbyggden är extra störningskänsliga (både ljudmässigt och visuellt). Begränsad och anpassad
skyltning bör därför ske.



Västra Storgatan och centrumstråk i övriga tätorter ska skyltning
utformas så att inte trafiksäkerheten äventyras. Skyltningen skall dessutom anpassas för att skapa en attraktiv centrummiljö.



Vid handels- och industriområden är kraven inte fullt så höga, större
skyltanordningar kan tillåtas om byggnaden eller platsen är lämplig. I
största möjliga mån bör skyltar även utformas enhetligt.

OLIKA SKYLTTYPERS LÄMPLIGHET

Olika skylttypers lämplighet är avgörande beroende på var de placeras. En
exempelsamling på olika skylttyper är därför framtagen för att kunna
skapa en förståelse för det resonemang som förs vid en bygglovsansökan i
Gnesta kommun. Den finns som bilaga till detta dokument.
BELYSTA OCH LYSANDE SKYLTAR

Belysta skyltar och lysande skyltar ger helt olika uttryck. I centrum är ofta
belysta skyltar lika effektiva som de lysande. Belysta skyltar kräver omsorgsfull utformning och placering av belysningsarmaturen. Spotlightbelysning ska riktas endast mot skylten och ljusstyrkan ska anpassas till omgivningen så att ljusflödet inte dominerar över skyltfönster och allmänbelysning. Om lysande skyltar ska användas är separata lysande bokstäver i
de allra flesta fall att föredra framför en hel lysande skyltlåda. Belysning av
skylt ska anordnas så att den inte bländar gående eller andra trafikanter.
Den får heller inte störa boende. Blinkande och bildväxlande skyltar bör
därför undvikas.
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VID ANSÖKAN

BRA LÄSNING INFÖR ANSÖKAN
www.gnesta.se
Detaljplaner och
översiktsplan
Fördjupad översiktsplan för
Gnesta tätort
MER LÄSNING...

HANDLINGAR

Ta gärna en tidig kontakt med kommunen för att höra vad som gäller i
just ditt fall. En lovansökan ska innehålla:
 en blankett för ansökan om skylt/ljusanordning
 för fasadskyltar krävs fasadritning samt fotomontage
 för fristående skyltar krävs situationsplan samt fotomontage
Dessa bilagor ska tydligt visa skyltens placering, storlek och utseende.
Tänk på att tydliga och väl utförda handlingar underlättar handläggningen
och förkortar därmed ärendets handläggningstid. För större skyltar krävs
även redovisning över hur dessa monteras och ibland beräkningar på
bärighet.

Plan– och bygglagen
Plan– och byggförordningen
Väglagen
Ordningslagen

ANSVAR

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för vad som händer inom fastigheten.
Fastighetsägaren ansvarar gentemot kommunen för att skyltar har bygglov. Även om någon annan, t.ex. en hyresgäst, sätter upp en skylt utan
bygglov är fastighetsägaren ansvarig. Sanktionsavgift får oftast fastighetsägaren betala. Det krävs följaktligen alltid fastighetsägarens tillstånd att
sätta upp eller anordna en skylt, även om sökanden är någon annan.
TILLSTÅND

Länsstyrelsens tillstånd: Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde
för allmän väg erfordras länsstyrelsens tillstånd för uppsättning av skyltar
och liknande anordningar (46 § Väglagen). Bestämmelsen gäller inte inom
detaljplanlagt område utan där ska en bygglovansökan prövas av kommun.
Kommunens tillstånd: Tillstånd från ansvarig markförvaltare inom kommun erfordras då skyltar placeras på mark som tillhör kommunen, så som
trottoar, torg, park eller liknande. Det kan vara en fördel att ta tidig kontakt med förvaltare innan bygglov söks.
Polistillstånd: Offentlig plats inom detaljplanelagt område får ej användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen
upplåtits för utan tillstånd av polismyndigheten (3 kap 1 § Ordningslagen).

KOMMUNENS TILLSYN FÖR ETT VÄLSKYLTAT GNESTA

Kommunen, genom samhällsbyggnadsnämnden, har ett lagstadgat ansvar
att utöva tillsyn över bebyggelse, skyltning m.m. för att upprätthålla en
god stadsmiljö. Olovligt uppsatta skyltar kan innebära stora sanktionsavgifter. Är du medveten om att din skylt saknar bygglov men egentligen
borde ha det, kontakta då oss, det är bättre än att vi upptäcker
olovligheten. Tillsammans försöker vi hitta en lösning.
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Genom att skriva riktlinjer för skyltning vill kommunen medverka till att förena det legitima behovet för
verksamheter att annonsera sin tillvaro, med att låta
staden och dess byggnader synas. Skyltars egenskaper
och placeringar ska inte leda till en försämrad bebyggd
miljö. Den offentliga miljön tillhör alla och skyltarrangemang som är till fördel för vissa får inte vara till
nackdel för andra.



Skyltning-riktlinjer i Gnesta kommun ska vara ett
verktyg för dialog mellan näringsidkare, fastighetsägare
och kommunen. Den ska verka vägledande för dig
som ska söka bygglov för en skylt, vare sig du är butiksägare, fastighetsägare eller skyltdesigner. Riktlinjen
ska också vara vägledande för kommunen vid bygglovprövning och redovisar kommunens och lagstiftningens olika krav.



Att hitta en bra balans mellan gaturum, byggnadens
fasad och skyltens utformning är inte alltid en lätt uppgift. Du kan alltid kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller frågor om utformning och
vilka regler som gäller i det område där du vill sätta
upp din skylt.

Skyltning riktlinjer Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontakt: Bygglovhandläggare, 0158– 275 168

Växel: 0158 - 275 000
www.gnesta.se
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