RIKTLINJER FÖR SKYLTNING
I HÖGANÄS KOMMUN

HÖGANÄS
KOMMUN

INLEDNING
För att skapa en trivsam miljö för invånare och besökare i Höganäs kommun är det viktigt att stadsmiljön
är harmonisk och inbjudande. Skyltar har en mängd olika samhällsfunktioner och fungerar som ett
kommunikationsverktyg. Skyltning ska vara ett tillskott till stadsrummet utan att ta uppmärksamheten från
byggnader och kvarter. Denna policy ska vara vägledande för skyltning i Höganäs kommun.
SYFTE & MÅL
Riktlinjerna riktar sig till allmänheten så som butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och ska
också vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov och skyltning i övrigt. Målet är att
skapa en enhetlig, tydlig och vacker skyltning i Höganäs kommun.

ÖVERGRIPANDE RIKLINJER
- Det krävs oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.
- Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas genom skyltning. Dessa byggnader och
miljöer ska bevaras och tas tillvara ur historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
- Skyltar som utplaceras utan tillstånd eller på annat sätt än vad som medgivits i tillståndet kan omhändertas utan
föregående tillsägelse.
DESIGN & UTFORMNING
- Skyltar ska vara måttfulla i storlek och färg. Enkelhet gör skyltar lättare att se, läsa och tolka.
- En vacker, välgjord skylt drar blickarna till sig. Val av material, typsnitt och bokstavsmellanrum med mera
påverkar alltid resultatet. Textens läsbarhet beror på bokstävernas storlek och betraktningsavståndet. En enkel
tumregel är att en väl utförd skylttext kan läsas på ett avstånd som är 300 gånger skriftens höjd. 10 centimeter
höga bokstäver kan alltså utan problem läsas på 30 meters avstånd.
- Välj färg, form, format och material i samklang med omgivningen.
-Belysning av skylt bör ske med fast sken och får ej störa omgivningen.
-Bildskärmar och digitala skyltar med rullande/roterande text eller växlande motiv eller liknande ska undvikas.
- Läs gärna igenom Stadsmiljöprogrammet som finns på kommunens hemsida för inspiration.
PLACERING
- Skylt bör placeras i direkt anslutning till verksamheten, gärna vid entré eller skyltfönster och ska anpassas till
byggnadens arkitektur.
- Skylt bör placeras så att den tillsammans med eventuellt ytterligare skyltar ger en god balans. Skyltningen ska
upplevas som en del av byggnaden.
- Skylt bör inte placeras på tak eller ovan takfoten.

Riktlinjer för skyltar
AFFISCHTAVLA
Affischtavlor eller andra anordningar med liknade ändamål kräver bygglov, däremot är inte själva innehållet
bygglovspliktig. Lösa affischer som placeras på vägg, elskåp eller liknande och som vetter ut mot allmän plats
kräver polistillstånd och fastighetsägarens medgivande.
BANDEROLL & VEPA
Banderoller och vepor kräver bygglov. De ska
placeras med en fri höjd på minst 2,3 meter över
gångbana, 2,5 meter över cykelväg och 4,6 meter över
körbana för att inte medföra några risker.
EXEMPEL

FASADSKYLT
Fasadskylt kräver både fastighetsägarens tillstånd
och bygglov. Det finns olika typer av fasadskyltar
som skyltplattor, fristående bokstäver och skyltlådor.
Oberoende av vilken fasadskylt man väljer ska skylten
anpassas till byggnaden och underordna sig denna då
det är byggnaden som ska stå i fokus. I centrum ska
skylten placeras på fasaden.
EXEMPEL

FLAGGSKYLT
Det krävs både fastighetsägarens tillstånd och
bygglov för flaggskyltar. Flaggskyltar bör placeras
vinkelrätt mot fasaden. Dessa är effektiva i trånga
gatuutrymmen då de är lätta att se. En utstående skylt
ska ha en fri höjd på minst 2,3 meter över gångbana,
2,5 meter över cykelväg och 4,6 meter över körbana
för att inte medföra några risker.

EXEMPEL

FÖNSTERSKYLT
Fönsterskyltar som fästs på insidan av fönster är inte
bygglovspliktiga. Vid rätt placering och utformning
fungerar det som en fasadskyltar.

EXEMPEL
GATUPRATARE
Gatupratare ska placeras i direkt anslutning till
verksamhetens fasad eller i utmärkta möbleringszoner
och kräver polistillstånd som ska förnyas varje år.
Den fria bredden för gående ska alltid vara minst
1,5 meter. Dessa skyltar får endast vara utplacerade
under verksamhetens öppettider och får inte låsas fast.
Gatuprataren får inte överstiga måtten 60 x 120cm.

EXEMPEL

HÄNSVISNINGSKYLT
Hänvisningskyltar kräver både fastighetsägarens
tillstånd och bygglov men bör undvikas.
I
verksamhetsområden är det bra med en gemensam
skylt som visar alla verksamheter. Efter samråd med
kommunen kan en sådan gemensamn skylt placeras vid
infarten till området.

EXEMPEL

ORIENTERINGSSKYLT
Orienteringskyltar är bygglovspliktiga inom
detaljplanelagt område. Dessa kan underlätta
orienteringen till ett bostads- eller verksamhetsområde.
Dessa skyltar placeras vid infarten till området.
Placeringen får inte medför några risker ur
trafiksäkerhetssynpunkt och valet av plats ska därför
väljas med omsorg.

EXEMPEL

REKLAMSKYLT
Reklamskyltar är bygglovspliktiga och tillför oftast inte
någon viktig information och bör därför undervikas. De
kan till exempel placeras på verksamhetens parkering, i
köpcentrum, idrottsanläggning eller liknande.

EXEMPEL

TILLFÄLLIG SKYLT
Tillfällig skylt är bygglovspliktig. Vilket tillstånd som
gäller beror på typ av skylt och var den ska placeras.
Skylten får inte placeras i nära anslutning till väg,
vägkorsningar eller liknande, om den kan utgöra en
trafikfara.

EXEMPEL

VERKSAMHETSSKYLT
Verksamhetsskylt, det vill säga skylt med namn och
symbol är bygglovspliktiga. De bör placeras i direkt
anslutning till verksamhetens fasad. Skyltar som
sticker upp över tak är inte tillåtna utan ska placeras
under taknivån. Fritt stående verksamhetsskyltar
som står på tomtmark, exempelvis på parkering, ska
undvikas. Verksamhetskyltarna bör sammanfogas på en
gemensam skylt som placeras vid entrén eller liknande.
En dialog mellan kommunen, aktuella verksamheter
och fastighetsägare bör föras för att uppfylla ändamålet.
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EXEMPEL

SKYLTAR INOM VÄGOMRÅDE
Skyltning nära vägar är tillståndspliktig och kan kräva bygglov. Enligt väglagen ska tillstånd sökas hos Trafikverket
om skylt placeras inom ett vägområde. Detta gäller för alla typer av skyltar, även flyttbara skyltar som är uppsatta
på vagn, står på hjul eller liknande.
- Tillstånd för skyltar vid kommunens vägar söks hos Plan- och bygglovsavdelningen, enligt Plan-och bygglagen
- Tillstånd för skyltar inom vägområde söks hos Trafikverket, enligt Väglagen.
- Tillstånd för skyltar inom 50 meter från vägområde söks hos länsstyrelsen, enligt Väglagen.
- Tillstånd för skyltar på längre avstånd än 50 meter från vägen söks hos länsstyrelsen, men enligt lagen om
gaturenhållning och skyltning.

BYGGLOV & TILLSTÅND
För att få sätta upp en ny skylt krävs det oftast någon form av tillstånd eller bygglov. Vilken typ av tillstånd
som behövs beror på skyltens karaktär och placering. Denna skyltpolicy omfattar all skyltning, även allmän
reklamskyltning som riktar sig till allmänheten och som inte har en direkt anknytning till platsen.
- Uppsättning av skyltar på fasader och tomtmark kräver alltid fastighetsägares medgivande, då det är fastighetsägaren
som har det yttersta juridiska ansvaret . Ändring av budskap eller utformning av en befintlig skylt som är av
väsentlig betydelse är bygglovspliktig.
- Enligt plan- och bygglagen, krävs bygglov vid uppsättning av ny skylt eller ljusanordning. För att få bygglov finns
det villkor i plan- och bygglagen som måste uppfyllas. Skylten ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-,
färg och materialverkan samt vara tillgängligt utformad och användbar vid nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
- Utanför detaljplanelagt område kan det krävas bygglov och beroende på skyltens typ och utformning kan det
även krävas andra typer av tillstånd.
- Enligt ordningslagen krävs det tillstånd från polisen vid uppsättning av skyltar på allmän plats. Detta gäller bland
annat gatupratare och affischer.

HUR ANSÖKER MAN OM BYGGLOV & TILLSTÅND?
Inom områden med detaljplan krävs bygglov för uppsättning eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning
enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 3§). Kommunens tillstånd erfordras då en skylt placeras på mark som
tillhör kommunen, vanligen trottoar, torg eller liknande. Blanketten ”Ansökan om bygglov” ska användas
och den finns på Höganäs kommuns hemsida under fliken ”Bygga och bo”.
ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:
- Fastighetsbeteckning
- Beskrivning av projektet
- Skalenlig ritning av skylt som visar skyltens placering
- Fasadritningar med skylten inritad, måtts- och färdsatt,
gärna ett fotomontage
- Redovisning av eventuell belysning med ljusstyrka,
spridningsvinklar med mera

ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Höganäs kommun
Järnvägsgatan 8
263 82 Höganäs

KONTAKTUPPGIFTER
Plan- och bygglovsavdelningen, Höganäs kommun
Järnvägsgatan 8
263 82 Höganäs
Tel: 042- 33 75 50
POLISEN
Polisens tillstånd erfordras för skyltar som placeras på offentlig plats.
Polismyndigheten
Torggatan 2, Höganäs
205 90 Malmö
Tel: 114 14
LÄNSSTYRELSEN
Vid uppsättning av skyltar utanför detaljplanelagt område är det Länsstyrelsen som ska kontaktas för tillstånd.
Länsstyrelsen Skåne
Kungsgatan 13
205 15 Malmö
Tel: 010 – 224 10 10
TRAFIKVERKET
Trafikverket har huvudansvar för skyltar inom vägområden av större vägar inom detaljplanelagt område. Om en
skylt önskas placeras inom ett vägområde ska Trafikverket kontaktas.
Trafikverket
Rännarbanan 19
252 30 Helsingborg
Tel: 0771-921 921

