
Butiksgatorna Västra Gatan (gäller både gårdsgata 
och gågata), Ytterbyvägens och Uddevallavägens 
gångytor ska inte belastas med trottoarpratare.  
På torgytorna Nytorget och Vita Fläcken bör samma 
system gälla om inte dessa områden själva beslutar 
om en gemensam placering vid torgens entréer. Skyl-
tarna bör i förekommande fall vara svartmålade och 
av rörbågemodell inom en tydlig ram i marknivån.

Takskyltar
Kan undantagsvis vara ett tillskott i modernare 
kvarter som till exempel vid Uddevallavägen och Vita 
Fläcken. Ska i så fall utformas genomsiktliga i neon 
eller med lösa bokstäver på annat sätt.

Skyltning på lyktstolpar
Normalt ska inte skyltning på belysningsstolpar 
tillåtas, men undantaget kan göras för kulturella 
evenemang. På parkeringsplatsen vid Vita Fläcken 
accepteras kommersiell skyltning under förutsättning 
att denna godkänns av samfällighetsföreningen för 
de gemensamma ytorna omkring torget.

Allmän plats
Kommersiell skyltning på allmän plats är bygglovs-
pliktig, prövas även av polisen och avgift tas ut efter 
godkännande.

Kulturskyltning
Kulturskyltning av icke kommersiell karaktär prövas 
av samhällsbyggnadskontoret, men är utan avgift till 
kommunen.

Kulturskyltning av kommersiell karaktär prövas  
och avgift tas ut efter godkännande.

Idrottsföreningar
Skyltning för evenemang ska ske på anvisade plat-
ser och med godkänd utformning. Det är utan avgift 
till kommunen, men prövning ska ske. Övriga ideella 
föreningar, se ovan.

REKLAMSKYLTNING  
PÅ FASADER 
I KUNGÄLVS KOMMUN

Utstående skylt placeras minst 2,8 meter ovan gata 
samt får sticka ut max 1,2 meter från fasad. Inom 1 
meter från gata ska frihöjden vara minst 4,6 meter. 
Skyltarean bör inte överstiga 0,5 kvadratmeter. 

Trottoarpratare
Att trottoarpratare och övrig skyltning endast ska ske 
vid anvisade lägen har flera orsaker. Risker för funk-
tionshindrade gör att vippskyltar inte tillåts, likaså är 
skyltning på gatumark inte tillåten. Skyltningen ska 
vara lika från dag till dag, och inte med tillfälliga och 
oväntade placeringar vilket försämrar tillgänglighe-
ten. 

Det är också viktigt av estetiska skäl. Ett allmänt 
rörigt intryck med många olika typer av reklambud-
skap och med olika placering är bara störande för 
kunderna och förfelar sin verkan.



REKLAMSKYLTNING PÅ FASADER
Det bör vara de enskilda husen med sina omsorgsfullt 
utformade fasader som tillsammans tecknar gatubil-
den. Fasadmaterial som plåt och plast ska inte före-
komma och verksamhetsskyltning ska underordnas 
helheten. All belysning som riktas mot fasader skapar 
tydliga väggar till stadsrummen under dygnets mörka 
timmar. Indirekt blir också gaturummen upplysta på 
sätt som inte bländar. Konkurrensen om utrymmet 
på fasaderna är stor, likaså variationer i utseendet 
på skyltar. Hängande skyltar, rätvinkligt placerade 
ovanför sin verksamhet skymmer varandra om de 
sitter för tätt. Onödig upprepning med för många och 
för stora skyltar minskar uppmärksamhetsvärdet. 
Skyltar monterade utmed fasaden måste läsas från 
andra sidan gatan. Utformningen av detaljerna har 
den avgörande betydelsen för hur helhetsverkan blir. 
Skyltskåp, dåligt gjorda skyltar och affischer på fasa-
der kan förstöra de bästa ambitioner, medan en väl 
utformad och till miljön bra anpassad skylt kan ges 
större frihet vid placering i känslig miljö.

Vägledning vid skyltval
Man kan inte nog poängtera vikten av en bra skylt el-
ler hur man bäst för fram sitt budskap. Att göra en bra 
skylt som passar in i miljön och på byggnaden samt 
placeras på bästa sätt är inte en lätt uppgift. Det kan 
vara väl värt besväret att lägga ner lite extra energi 
och pengar på att göra en vacker, tydlig och ända-
målsenlig skylt när man ändå investerar i projektet. 

Ikoner
Gatumiljöernas skyltar kan utgöras av föremål, till 
exempel en klocka för urmakeri, eller en kringla för 
ett bageri. Men det kan också vara en logotyp, en 
stiliserad symbol med anknytning till verksamheten.

Fasadskyltar
Målade eller lösa bokstäver direkt på fasaden är  
enkelt och elegant, lätt att anpassa till huset.

Skyltfönster kan användas för skyltning som är  
lättläst, nära och i lämplig höjd för ögat.

Lysande/belysta skyltar
Belysta skyltar har fördelen att synas lika bra dag 
som natt och i samspelet med byggnaden betonas 
konstruktionen. En väldigt vanlig konstruktion med 
lysrör är den så kallade ljuslådan där lysrören ligger 
i en låda av metall med en transparent plastskiva 
framför. I stadskärnan speciellt Västra gatan, Strand-
gatan och Ytterbyvägen med sina trähus, är det 
viktigt att visa omsorg vid utformningen av lysande 
skyltar. Där bör skyltningen generellt vara sparsam 
och ljuslådor bör försvinna helt efterhand. Lämplig 
utformning av lysande skyltar på dessa gator är min-
dre skyltar, vinkelställda mot fasaden, med ljus figur 
mot mörk bakgrund och belysta med armaturer på 
fasaden. Elkablar till skyltar bör göras så korta som 
möjligt på fasad. Om de ändå placeras synliga ska de 
målas med samma kulör som bakomliggande fasad.

Generella regler
Skyltning ska ske i direkt anslutning till verksam-
het vilket innebär att vägvisningsskyltar inte till-
låts. På fasad ska endast verksamhetsskyltar finnas. 
Reklam för tillverkare, vars varor säljs i affären, ska 
placeras i skyltfönster och inte som separata skyltar 
på byggnaden. Skyltning i fönstret är inte bygglov-
pliktigt. Skylt får inte skymma fasaddetaljer genom 
att placeras på fönster, pilastrar, gesimser, burspråk, 
med mera. Skyltar får inte utgöra egen byggnadsdel 
till exempel skärmtak, baldakin eller plogskylt. Skylt-
ning tillåts på markiser och liknande. Fasta markiser 
är bygglovpliktiga.

Ansökningsblankett hittar du på kommunens hemsida: www.kungalv.se 
Blanketten heter Ansökan/anmälan - Bygglov, marklov, rivningslov, bygganmälan, rivningsanmälan 

Blanketten finns också att hämta på medborgarservice.
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