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Syftet med att ta fram en övergripande skyltpolicy är 
att klarlägga lagstiftning och gällande regler för  
skyltning i Kungälvs kommun. Dokumentet ska också 
vara vägledande vid utformning av skyltar och fungera 
som ett stöd för bygglovshandläggaren i avvägningen 
mellan olika intressen. En skyltpolicy bidrar till en 
enhetlig och rättvis bedömning av skyltärenden.

Kungälvs kommun strävar efter en vacker och  
inbjudande stads- och gatumiljö. Hur handel,  
restauranger, caféer och andra verksamheter  
presenterar sig i staden och mot gatan har en viktig 
betydelse. Utformningen av detaljerna påverkar  
upplevelsen av helheten.

Skyltning ska göras synlig i harmoni och med respekt 
för byggnadernas och områdets arkitektoniska  
kvaliteter.

Skyltpolicyn ger dig inspiration och vägledning i valet 
av skyltning. En verksamhetsfasad ska både sälja och 
vara vacker. Med rätt omfattning, utformning, mått 
och placering kan skyltar och reklam berika  
stadsmiljön. 

En väl genomtänkt skylt kan bidra till att skapa ett 
vackrare och mer levande stadsrum i Kungälv!

Skyltpolicyn är antaget av Kommunfullmäktige 
2017-02-02.

VARFÖR EN SKYLTPOLICY?

Nationalencyklopedin definierar en skylt som  
”en tavelliknande anordning med någon upplysning eller 
dylikt, ofta avsedd för allmänheten”. 

Skyltar kan delas in i två huvudgrupper.  
1. Vägmärken - som är till för att på olika sätt  
informera trafikanter under färd. Användning av  
vägmärken regleras i vägmärkesförordningen (VMF).

2. Reklamskylt eller annan skyltanordning som inte finns
angiven i VMF. För dessa skyltar krävs tillstånd enligt
plan- och bygglagen (PBL), väglagen (VL) och/eller
lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (LGS).

Skyltpolicyn berör endast den andra huvud- 
gruppen; reklamskyltar och annan skyltanordning som 
inte finns angiven i vägmärkesförordningen. 

VAD ÄR EN SKYLT?
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Placering och samordning
• Skyltar ska placeras i direkt anslutning till

verksamheten.
• Skyltar ska i första hand placeras vid fönster eller

dörr i bottenvåningen.
• Skyltar ska placeras under takfot. Om det inte

finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa
fall accepteras, men skylten ska i så fall placeras så
att den ryms inom byggnadens siluett.

• Skyltar ska inte sättas upp på pilastrar, gesimser,
burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.

En bra skyltning för en butik kan bestå av en tydlig skylt i  
anslutning till entrén, en flaggskylt och en diskret fönster- 
skyltning. 

• För större fastigheter med många hyresgäster
vill vi att fastighetsägaren grupperar skyltarna på
lämpligt sätt

• Onödig upprepning av budskap ska undvikas. Flera
skyltar som säger samma sak ger inte mer
information utan medför istället ett stökigt
intryck.

Att skapa en skylt som passar in i miljön, på byggnaden 
och som placeras på bästa sätt är inte så lätt. Det är 
ofta värt att lägga ner lite extra energi och pengar på 
att göra en tydlig, vacker och ändamålsenlig skylt vid 
investering i projekt. 

Skyltning ska underordnas stadsbild och byggnadens 
utformning och ålder. Detta innebär att skyltens form, 
färg, storlek, placering och eventuell belysning ska  
anpassas till byggnadens och gaturummets mått,  
fasaddetaljer, material samt färgsättning. Det kan också 
i vissa fall innebära att rikstäckande affärskedjors 
skyltprogram inte accepteras utan bearbetning. 

Vissa byggnader och miljöer har ett större kultur- 
historiskt värde och då ställs det högre krav på 
anpassning till byggnadens karaktär.

Några frågor att fundera på när du ska sätta upp en 
skylt är:
• till vem riktar jag mig?
• hur färdas mottagaren? vilken storlek behöver det

vara på skylt/text?
• finns det ett befintligt, detaljerat skyltprogram för

området/fastigheten?
• vem är markägare? behöver jag söka tillstånd från

polisen, kommunen eller länsstyrelsen?
• hur ser området ut? finns det andra skyltar? hur

ser bebyggelsen ut och vilken ålder har
bebyggelsen?

Generellt sett måste skyltning omfattas av 6 kap. 2 § 
plan- och byggförordningen, och ligga inom 
detaljplanerat område för att bli bygglovspliktigt. Det 
kan då vara en skyltanordning men kan också vara en 
fasadförändring som avsevärt påverkar byggnadens 
yttre utseende. Bygglovet gäller alltså skyltanordningen 
eller fasadförändringen, inte budskapet som sådant. 
Utgå från att alla skyltar kräver bygglov. 

Om skyltpolicyn följs förenklas bygglovshanteringen 
och ditt eventuella bygglov kan beviljas snabbare. Läs 
mer om att söka bygglov, och hitta kontaktuppgifter 
till bygglovsenheten, på sidan 24-25.

ALLMÄNNA RIKTLINJER
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Skylttypografi
Val av material, typsnitt, bokstavsmellanrum, rad- 
avstånd och teckengrad påverkar skyltens helhet och 
hur skylten uppfattas. De mest förekommande typ- 
snitten i tidningar, böcker etc. är de vi har lättast 
att ta till oss. I längre texter är typsnitt med seriffer 
(avslutande tvärstreck eller ”klackar” på bokstäverna) 
mer lättlästa än de linjära typsnitten (utan seriffer). 
För texter med få ord är dock läsbarheten med linjära 
teckensnitt, utan seriffer, bra. Gemena (”små”)  
bokstäver är mer lättlästa än versala (”stora”). 

Typsnittet och stilen på bokstäverna kan motsvara 
stilen på verksamheten. Typsnittets karaktär kan vara 
exklusivt, historiskt eller romantiskt beroende på  
vilken typ av verksamhet som annonseras och vilken 
typ av stadsmiljö verksamheten är placerad i. 

Igenkännbara symboler och färger uppfattas snabbare 
och från längre avstånd än långa texter.

Skyltbelysning
Skyltbelysning ska utformas och ljusstyrkan  
dimensioneras så att gatans trafikanter och boende 
inte störs. Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar 
kan vara olämpliga i en trafikmiljö där bilar och cyklar 
färdas eftersom det kan riskera trafiksäkerheten.  
Särskild omsorg måste ägnas åt skyltar med färgat 
ljus. De får inte förväxlas med trafiksignaler. Finns det 
bostäder eller kontor i närheten kan det också vara 
olämpligt. På gågator och gångstråk stör det inte på 
samma sätt. 

Vid val av skyltbelysning ska hänsyn tas till  
hållbarheten och behovet av underhåll. Skylten ska 
vara tydlig och dekorativ även i dagsljus när den inte 
är upplyst. Elkablar till skyltar ska göras så korta som 
möjligt på fasad. Om de ändå placeras synliga ska de 
målas med samma kulör som bakomliggande fasad. 
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minst 2,8 meter

max 1,2 meter

minst 4,6 meter

Mått vid placering av skylt 
Tänk på att skyltar ska placeras så att de inte utgör ett 
hinder för funktionshindrade personer, till exempel 
synskadade eller rörelsehindrade. De får inte heller 
placeras så att de hindrar snöröjning och renhållning. 

För att undvika att människor går in i skyltar eller att 
fordon kör på dem tillämpas följande riktlinjer för 
placering. Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas 
upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd 
än 2,8 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 
meter. Skylten får max sticka ut 1,2 meter från fasad.



För hela Kungälvs kommun gäller att skyltar både ska  
anpassas till byggnadens arkitektur och stämma in i en mer 
övergripande princip med gaturummet och dess skala. 
Skyltar ska inte dominera byggnadernas fasader eller  
gatumiljön. Storlek och utformning ska anpassas till  
byggnadens storlek, formspråk, arkitektur, indelning och 
ålder.  

I Kungälvs stadskärna, Marstrand och andra kulturmiljöer är 
det extra viktigt att hitta ett samlat formspråk där skyltar 
och skyltkonsoler stämmer väl in med såväl stadsbilden som 
byggnadens egen karaktär. Det betyder att byggnader måste 
utformas så att inte kulturmiljön och dess karaktär  
förvanskas. Här är bokstäver på fasad, dubbelsidiga flagg- 
skyltar eller pendelskyltar att föredra. Lämplig utformning av 
lysande skyltar är i dessa miljöer mindre skyltar, vinkelställda 
mot fasaden och belysta med armaturer på fasaden.  

SKYLTAR I STAD OCH ORT
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Större industri- och verksamhetsområden har ofta en 
mer storskalig bebyggelse. Vi förflyttar oss snabbare, 
ofta med bil, och det krävs mer för att fånga vår  
uppmärksamhet. Större skyltar kan därför vara 
befogade.  Med större skyltar följer högre krav på god 
gestaltning. De ska placeras i direkt anslutning till 
verksamheten, i första hand på huvudbyggnadens fasad 
och i andra hand fristående på tomtmark. Skyltning 
som är placerad direkt på fasaden blir mer tydlig och 
lättorienterad. 

Fristående skyltar, pyloner och skyltmaster för  
enskilda verksamheter tillåts bara i undantagsfall och 
då i anslutning till den byggnad där verksamheten 
bedrivs. 

Skyltar får inte placeras eller utformas så att de 
innebär en fara för trafiksäkerheten. Innan du söker 
bygglov, kan du ta kontakt med en trafikingenjör för 
att få en första, preliminär bedömning. 
Kontaktuppgifter finns på sidan 24.

Lösa tillfälliga reklamanordningar ska undvikas.  
Skyltning på annans mark, kommun eller annan  
markägare, kräver markupplåtelse och/eller tillstånd 
från markägaren. 

En större samlingsskylt med alla företagsnamn 
kan placeras vid infarter till verksamhetsområden. 
Detta ger området en bättre och tydligare information 
och orienterbarhet. Vi rekommenderar att fastighets-
ägaren eller samarbetsföreningen tar fram ett särskilt 
skyltprogram som ger en samordnad utformning där 
samtliga företag får samma möjlighet att exponera sin 
verksamhet. Detta minskar risken för en brokig och 
svåröverskådlig skyltmiljö.

SKYLTAR I INDUSTRI- OCH 
VERKSAMHETSOMRÅDEN

SKYLT

SKYLT
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SKYLT
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SKYLT
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SKYLT
SKYLT

Principiell skiss på hur samordnade skyltar kan se ut



Skyltning förekommer även på landsbygden, dels i 
form av hänvisningsskyltar och dels som skyltning i 
anslutning till olika verksamheter.

Då skyltar utanför område med detaljplane- 
bestämmelser inte kräver bygglov gäller allmänna  
varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen. Det är 
extra viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden.

Reklamskyltar som tillhör verksamheter som inte 
finns i anslutning till skylten är ofta störande inslag 
i landskapet och ska undvikas. Handlar det om en 
hänvisningsskylt till en verksamhet i närheten, till 
exempel en gårdsbutik eller liknande kan det bedömas 
annorlunda.

Det är viktigt att skyltar på landsbygden underhålls 
kontinuerligt. Om skylten inte längre är aktuell ska 
den tas bort.

SKYLTAR PÅ LANDSBYGDEN



Om du vill sätta upp en hänvisnings-, informations- 
eller reklamskylt utmed en väg kan det krävas  
tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller  
kommunen. Därutöver krävs också tillstånd från  
markägaren. Mer information om detta hittar du på 
sidan 24.  

Skyltning längs kommunens vägnät hanteras av  
enheten Trafik-Gata-Park på sektor Samhällsbyggnad. 
Utmed kommunala vägar bör antalet skyltar begränsas 
till vad som krävs för att besökare och medborgare 
enkelt ska finna nödvändig information. Skyltarna bör 
ges en enhetlig utformning och integreras i den  
omgivande miljön. Överflödig och störande skyltning 
ska inte förekomma. Trafiksäkerheten ska beaktas. 
Skyltar som inte hör till trafikmiljön ska placeras så att 
de inte innebär fara för trafiksäkerheten genom att de 
avleder uppmärksamheten från trafiken.

För att få sätta upp en skylt (inklusive vepor) i  
närheten av kommunens vägar krävs godkännande av 
Trafik-Gata-Park samt bygglov. Kungälvs kommun  
följer i huvudsak de regler och riktlinjer som  
Trafikverket har. Mer information om dessa regler 
finns på Trafikverkets hemsida.

Skyltens storlek, storlek på typsnitt och mängden 
information ska vara anpassad efter platsens 
förutsättningar samt efter trafikmiljön och hastighets-
begränsningen på vägen.  En för liten skylt kan vara 
en trafikfara om hastighetsbegränsningen är hög till 
exempel.

SKYLTNING VID VÄGAR
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OLIKA TYPER AV SKYLTAR

Dubbelsidiga fasadskyltar har använts i århundraden då 
en skylt vinkelrätt mot gaturiktningen syns mycket väl. 
Problemet med dubbelsidiga skylttyper är att de 
skymmer varandra om de placeras för tätt. Det gäller 
att utnyttja platsen väl, samt att tänka på att en enkel 
och tydlig symbol är att föredra framför långa texter.  

Ofta ser man dessa skyltar utformade på ett lite 
gammaldags och dekorativt sätt, men de kan enkelt ges 
en modern form. Denna typ av skylt passar ofta i de 
flesta miljöer. En förutsättning är att de inte görs för 
stora. Skyltarean bör inte överstiga 0,5 m2. Undantag 
kan göras inom rimliga gränser för att uppnå lämplig 
placering i förhållande till byggnadens arkitektur. 

Flaggskyltar
Flaggskyltar är skyltar som är fästa i över- och 
underkant. De är ofta placerade i anslutning till 
verksamhetens entré. Om det finns flera flaggskyltar, 
på fasaden eller gatusträckningen, bör dessa placeras 
på samma höjd. Flaggskyltar som sitter för tätt, eller 
på olika höjd, skymmer varandra och ger ett stökigt 
intryck. 

Pendelskyltar 
Pendelskyltar är skyltar som hänger ned från en stång 
eller ett undertak i till exempel en arkad. De är oftast 
placerade vid entréer och ska placeras på en enhetlig 
höjd.

DUBBELSIDIGA FASADSKYLTAR

Flaggskylt Pendelskylt

Flaggskylt Pendelskylt
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ENKELSIDIGA FASADSKYLTAR

Skivskylt

Neonskylt 
Friliggande bokstäver

Målade bokstäver på fasad

Skivskylt
Den enklaste typen av skylt är en skiva med måla-
de, tryckta eller klistrade bokstäver eller symboler. 
Materialet kan vara plåt, plast, fiberplattor eller trä. 
Istället för ogenomskinliga skivmaterial är plexiglas 
ofta att föredra. Sekelskiftets emaljerade plåtskyltar 
hade många form- och färgmöjligheter och denna 
teknik kan med fördel användas även idag.

Friliggande bokstäver
Skyltar där bokstäver och symboler är frilagda passar 
väl in i många sammanhang. Bakomliggande fasad- 
detaljer döljs mindre än med skivskyltar eller 
 skyltlådor. Bokstäverna bör göras tunna för att inte 
texten ska bli svårläst. 

Målade bokstäver
Att måla direkt på fasaden är enkelt och lätt att 
anpassa till byggnaden. Det är en anpassningsbar och
effektfull metod med många användningsmöjligheter. 
Tekniken lämpar sig bäst på putsade eller målade ytor. 
En väl utförd fasadmålning kan förmedla skyltens 
budskap, samtidigt som den ger ett konstnärligt 
mervärde till platsen. Skyltkulören ska väljas så att den 
samspelar med fasadens färger.

Neonskylt
Neonskylt är en lösning som ofta låter sig väl anpassas 
i fasaden. Tekniken medger en stor frihet i 
utformningen av text och symboler.
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Skyltlåda

Skyltådor
Skyltlådor är bara undantagsvis lämpliga som skyltning 
i innerstadsmiljö. De döljer ofta byggnaden och tillför 
sällan några skönhetsvärden i gatumiljön. För att 
fungera behöver skyltlådan vara tunn och ha god 
design vad gäller material och detaljering. Skyltlådans 
kanter ska anpassas till fasadens eller bakgrundens 
kulör. I Kungälvs stadskärna, Marstrand och andra 
kulturmiljöer ska skyltlådor efter hand tas bort.

Skylt på skyltfönster
Skylt på skyltfönster kan vara en fördelaktig placering 
då de sitter i en lämplig synhöjd. En målad, tryckt 
eller klistrad fönsterskylt kan vara en både diskret och 
elegant form av skyltning. Det är viktigt att  
skyltningen inte görs för stor så att fönstrets 
genomsiktlighet påverkas. Om fönstret täcks till mer 
än cirka 30 procent ska ansökan om bygglov för 
fasadändring göras. Skyltning som sitter på fönstrets 
insida är inte bygglovspliktig.

Skylt på skyltfönster

SYMBOLSKYLTAR
I många fall kan en tydlig symbol vara en bra lösning 
då den uppfattas snabbt och är lätt att minnas.  
Ursprungligen tog handlaren varan och hängde upp 
den utanför butiken för att ”skylta” vad som såldes där.  
Till exempel en klocka för urmakeri, glasögon för en 
optiker eller en kringla för ett bageri. Det kan också 
vara en logotyp, som det gula hornet på blå botten för 
postombud.

Symbolskylt

TAKSKYLTAR
En takskylt är placerad på byggnadens tak, ovanför 
byggnadens taklist, mot ventilationsutrymmen och 
med andra takdetaljer som bakgrund. Takskyltar har i 
storskaliga miljöer ett stort uppmärksamhetsvärde och 
kan undantagsvis vara ett tillskott i kvarter eller 
områden med modernare karaktär. De ska i så fall 
utformas som genomsiktiga i neon eller med lösa 
bokstäver på annat sätt.

Takskylt
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Den enda modell trottoarpratare som får användas i Kungälv

TROTTOARPRATARE
Fristående reklamskyltar av typen trottoarpratare är 
inte bygglovspliktiga men kräver tillstånd för 
upplåtelse av allmän platsmark. Ansökan görs till 
polismyndigheten, mer information om hur du söker 
tillstånd finns på sidan 24. För näringsidkare är varu-
exponering en mycket viktig del i marknadsföringen 
och synliggörandet av verksamheten. Men trottoar-
pratare kan också ställa till problem för personer med 
olika typer av funktionsnedsättningar om de placeras 
fel. 

Skylten får endast stå framme under verksamhetens 
öppettider, invid där verksamheten utövas och ska 
placeras så att den inte hindrar framkomligheten för 
gående, cyklister och fordon. 

Den 10 september 2015 beslutade kommun- 
fullmäktige att endast en modell (se bilden) som är 
godkänd gentemot synskadade får användas i Kungälvs 
kommun, vilket också bidrar till att trottoarpratarna 
får en enhetlig utformning och ger gatan ett 
attraktivare utseende.  
 
Beslutet innefattade också att varuexponering tillåts 
från husfasaden och ut på gatan, torget eller trottoaren 
utifrån den enskilda gatans eller platsens 
förutsättningar att rymma både handel och 
tillgänglighet enligt följande:
• Västra Gatan 

Västra sidan  1 meter 
Östra sidan  2 meter

• Strandgatan  50 cm
• Ytterbyvägen 

Södra sidan  50-80 cm 
Norra sidan  2 meter

• Uddevallavägen 2 meter
• Gustaf Hjerpes Torg 150 cm
• Posttorget  1 meter
• Nytorget 

Gångstråk utefter fasad, varuexponering vid pelarna
• Vita Fläcken  1 meter 

På samtliga gator och torg ska 150 cm lämnas fritt 
för gångstråk. På ledstråken lämnas 80 cm på varje 
sida fritt. För mer information om trottoarpratare se 
kommunens hemsida www.kungalv.se.

Norra sidan

Södra sidan

Ytterbyvägen

Västra Tullen

Västra Gatan

Västra sidan
Östra sidan

Förklaring norra & södra sidan av Ytterbyvägen och  
östra & västra sidan av Västra gatan



17Skyltpolicy för Kungälvs kommun

Vepor
Budskap av temporär art, till exempel information om 
tillfälliga utställningar och evenemang, fungerar 
mycket väl att förmedla på vepor. En vepa är en upp-
spänd duk med tryckt budskap. Materialet har en kort 
livslängd då det utsätts för regn, snö och vind. Bygglov 
för vepor medges för en begränsad tid.

Muséer och arenor av olika slag kan ange en skyltplats 
på till exempel en fasad där vepor exponeras  
temporärt beroende på skiftande evenemang.
En stadigvarande skyltplats för vepor kräver dock 
permanent bygglov. För en vepa som informerar om 
en engångsföreteelse under en mycket begränsad tid, 
som längst 4 veckor, krävs inte bygglov. 

Markiser
Markiser är bygglovspliktiga om de är fast monterade.  
Markiser bör i huvudsak användas till solavskärmning 
och följa fönsterindelningen.

MJUKA SKYLTAR
Flaggor
En standardutformad flagga i textil på stång behöver 
inte bygglov. Flaggor med budskap (reklam eller varu-
märke) som är monterade vinkelrätt mot fasad eller 
är större än 1,5 m2 behöver bygglov. För flagga som 
sticker ut från fasaden över en gångbana bör den fria 
höjden över mark vara minst 2,5 meter. I övrigt bör 
flaggor utformas och placeras med samma hänsyn till 
gaturummets skala och karaktär som andra skyltar.

Flagga

Markis

Vepa
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Byggplatsskyltar
Byggherrar och entreprenörer har ett intresse av att 
informera allmänheten om vilket projekt som pågår på 
den aktuella platsen och underentreprenörer,  
konsulter och andra intressenter om hur bygg- 
arbetsplatsen kan nås. Skyltställningar ska placeras 
så att de inte hindrar sikten vid in och utfarter till 
arbetsplatsen. Bygglov för byggplatsskyltar beviljas 
tidigast när det finns ett bygglov för det aktuella 
projektet. På byggnadsställningar och på staket som 
omgärdar byggarbetsplatsen kan information om det 
aktuella projektet annonseras på vepor och dylikt utan 
att prövas i bygglov. Kontakta bygglovsenheten om du 
är osäker på vad som gäller för din arbetsplats. För 
kontaktuppgifter se sidan 25.

Tillfällig reklam- och evenemangsskyltning
Reklam- och evenemangsskyltning i det offentliga 
rummet är bygglovspliktig. Ansökan för dessa skyltar 
görs till Polisen för att få upplåtelse av allmän plats. 
Läs mer om hur du ansöker på sidan 24.

ÖVRIGA SKYLTAR
Hänvisningsskylt på fasad
Hänvisningsskyltar på fasaden används i syfte att visa 
vad som finns i byggnaden eller porten. Stora  
hänvisningsskyltar ska undvikas. Små hänvisnings- 
skyltar (mindre än 5 dm2), av den typ tandläkare, 
jurister med flera använder är inte bygglovspliktiga. 
Flera hänvisningsskyltar, till exempel kring en port, 
bör samordnas.

Tillfällig evenemangsskylt

Byggplatsskylt

Hänvisningsskylt på fasad
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GODA EXEMPEL - ANPASSNING TILL  
BYGGNAD, ARKITEKTUR OCH KULTURMILJÖ
I detta kapitel presenteras goda exempel på skyltning 
som är anpassad till byggnad, arkitektur och  
kulturmiljö. 

Café Göta, Alingsås
Skyltningen består av en skivskylt placerad ovanför 
verksamhetens entré samt en pendelskylt väl placerad i 
höjd med entrén och i samklang med fönster- 
sättningen. 

Skyltarnas typsnitt knyter an till kulturmiljön och till 
byggnadens arkitektur. Pendelskylten är gjord av  
snirklig smide vilket ger ett ”gammaldags” uttryck.

Café Göta i Alingsås

Our legacy, Göteborg
Skyltningen är minimalistisk och enkel. Den består 
av en flaggskylt placerad på samma höjd som fönstret 
samt målade bokstäver direkt på fasaden ovanför  
verksamhetens entré och skyltfönster.  
 
Skyltningen är anpassad till byggnaden och dess  
arkitektur. Den tar inte över fasaden men budskapet  
är tydligt och lätt tillgängligt.

Our legacy i Göteborg
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No 19, Alingsås
Skyltningen utgörs av en flaggskylt placerad på  
byggnaden så att den inte täcker över fasadens viktiga 
arkitektoniska delar samt diskreta skyltar klistrade på 
skyltfönstren. Skyltarna på skyltfönstret är diskreta och 
nästan genomskinliga. Flaggskylten är tydlig och  
logotypens typsnitt anknyter till byggnadens ålder. 

No 19 i Alingsås

Balders Hage, Göteborg
Skyltningen är en genomskinlig skivskylt där  
verksamhetens logotyp är tydlig. Ovanför entrén finns 
en stor, grön markis som väderskydd. En stor del av 
skyltningen och den inbjudande känslan utgörs av att 
varor placerats på platsen utanför entrén och under 
skyltfönstren.

Balders Hage i Göteborg
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Café Kanold, Göteborg
Skyltningen består av skyltar klistrade på skyltfönstren. 
Dels är det logotypen som är placerad centrerat och 
dels en remsa placerad längst ner på skyltfönstret.

Typsnittet på logotypen är snirklig skrivstil som knyter 
an till verksamheten, dess historia och koncept. Den 
vita, puffiga gardinen utgör även den en del av  
inramningen och känslan som förmedlas.

Café Kanold i Göteborg

Bunches, Göteborg
En inbjudande skyltning som består av en pendelskylt, 
en markis och skylt klistrad på skyltfönster. Budskapet 
blir tydligt och som i det tidigare exemplet Balders 
Hage så har det även här placerats varor utanför 
skyltfönstret bredvid entrén. Det skapar en helhet och 
tydliggör budskapet och verksamheten. Pendel-
skylten speglar identiteten och logotypen på markisen 
är diskret men tydlig.

Bunches i Göteborg
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Synsam, Göteborg
Skyltningen är inte särskilt diskret men den fungerar 
ändå med tanke på anpassningen till byggnaden och 
dess färger. Skyltningen består av en flaggskylt,  
friliggande bokstäver ovanför entrén samt påklistrade 
skyltar på skyltfönstren. Den oranga ramen runt skylt-
fönster och entré ramar tydligt in verksamheten.

Synsam i Göteborg

Sko Herloff, Kungälv
Skyltningen är relativt diskret med logotypen  
påklistrad i överkant av skyltfönstret. Runt  
logotypen har resten av fönstret ett slags insynsskydd 
som ändå släpper in ljuset. Skylten som är placerad 
inne i skyltfönstret där det står ”Skor” lyser upp och 
följer fönstrets form på ett bra sätt. 

Sko Herloff i Kungälv
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Lundgrens Konditori, Göteborg
Skyltningen består av en friliggande bokstäver i neon som 
lyser när det är mörkt. Skylten sträcker sig ovanför, 
och ramar in, hela verksamhetslokalen och är väl 
anpassad till byggnaden och dess arkitektur. Den 
knyter an både till byggnadens ålder och dess  
arkitektur.

Lundgrens Konditori i Göteborg

Corner 75, Kungälv
Skyltningen är enkel och diskret. Den består av 
påklistrade bokstäver på skyltfönstren där det står vad 
butiken innehåller, samt en skylt ovanför entrén och 
påklistrat på entrédörren. Även här har varor placerats 
utanför butiken runt entrén vilket skapar ett  
inbjudande och öppet intryck.

Corner 75 i Kungälv
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VEM SKA DU KONTAKTA?

Vill du sätta upp en skylt utanför 
detaljplanelagt område?
Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver tillstånd 
från Länsstyrelsen, eller väghållningsmyndigheten -  
enligt väglagen och/eller lag med särskilda  
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(LGS).

• Mer än 50 meter från ett vägområde 
En prövning enligt LGS sker av alla ”tavlor, skyltar, 
inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för  
reklam, propaganda eller liknande ändamål”.  
Prövningen görs av Länsstyrelsen. 
 
• Inom 50 meter från ett vägområde 
Inom 50 meter från ett vägområde krävs alltid  
tillstånd enligt 46 § väglagen. Då är det Länsstyrelsen 
som prövar och beslutar om skyltar. Det krävs också 
tillstånd från väghållningsmyndigheten - är det en 
kommunal väg ska du kontakta enheten Trafik- 
Gata-Park på sektor Samhällsbyggnad och är det en 
statlig väg ska du kontakta Trafikverket. 

Vill du sätta upp en skylt inom  
detaljplanelagt område?
Skyltar inom detaljplanelagt område kräver bygglov, 
enligt plan- och byggförordningen, om inte  
kommunen beslutat annat genom detaljplan eller 
områdesbestämmelser. En bygglovsansökan görs till 
kommunens bygglovsenhet. Läs mer om bygglov och 
hitta kontaktuppgifter på sidan 25-26.

• På allmän plats 
Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att få använda 
offentlig plats inom detaljplanelagt område, om inte 
platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig 
omfattning och utan att inkränka på någon annans 
tillstånd. Med allmän plats menas till exempel väg, 
gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för 
allmänheten, denna ägs ofta av kommunen. Ansökan 
om ett sådant tillstånd görs hos polismyndigheten. 

Mer information finns på Kungälv 
kommuns hemsida:  
http://www.kungalv.se/foretagande/till-
standsguide/upplatelse-av-allman-plats-
mark/ 
 
Information om hur du söker tillstånd finns 
på Polisens hemsida:  
www.polisen.se/service/tillstand
eller telefon: 114 14

Mer information finns på Länsstyrelsen  
Västra Götalands hemsida: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland  
eller telefon: 010 - 224 40 00

Mer information finns på Trafikverkets  
hemsida: 
www.trafikverket.se  
eller telefon: 0771 - 921 921

Kontakt Kungälvs kommun 
telefon: 0303 - 23 80 00
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När behövs bygglov?
Enligt plan- och bygglagen och plan- och bygg- 
förordningen krävs det bygglov för att sätta upp, flytta 
eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar 
om dessa befinner sig i ett område som omfattas av 
detaljplan. En påtaglig förändring av en befintlig skylt 
kräver också bygglov. Exempel på en sådan förändring 
är byte av färg, form, storlek eller typ. 

Ansökan
Din ansökan ska innehålla tillräckliga beskrivningar, 
ritningar och/eller fotomontage för att möjliggöra en 
korrekt bedömning av skyltens lämplighet. Skyltens 
utseende ska framgå tydligt, liksom dess placering och 
det helhetsintryck som den skapar tillsammans med 
byggnaden. Om information saknas måste ansökan 
kompletteras och handläggningstiden förlängs.

Tänk igenom
Be om fastighetsägarens tillstånd. Fastighetsägaren
är alltid ansvarig för vad som sker på byggnaden och 
får stå för påföljden om skylt sätts upp utan bygglov. 
Använd de riktlinjer som finns i skyltpolicyn och 
rådfråga gärna bygglovsenheten och enheten 
Trafik-Gata-Park innan ansökan lämnas in.

Kostnad för bygglov
Avgiften baseras på antalet skyltar och på deras  
storlek. 

Olovlig skyltning
En bygglovspliktig skylt som uppförs utan bygglov är
olaglig. För en sådan överträdelse tas en 
byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900) och miljö- och byggnads-
nämnden kan besluta att skylten vid vite ska monteras 
ned. Enligt 12 § lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning får 
kommunen besluta om förelägganden, förbud eller vite 
för olovlig skyltning.

ATT SÖKA BYGGLOV

Ladda ner blankett för bygglovsansökan på:
www.kungalv.se

Skicka bygglovsansökan till:
Kungälvs Kommun
442 81 Kungälv

Vid frågor om bygglov, ring: 
0303–23 80 00 (Kungälvs kommuns kundcenter)

Bygglovsenheten har speciella telefontider. För  
information om när telefontiderna är gå in på  
kommunens hemsida www.kungalv.se.

Följande ska finnas med i din bygglovsansökan:
• Fastighetsbeteckning och adress
• Person- och kontaktuppgifter till den 
• sökande
• Situationsplan eller planritning som visar  

skyltens placering vid/på byggnaden
• Måttsatt fasadritning eller fotomontage  

som visar skyltens placering
• Ritningar som visar skyltens utformning,  

där material, yta, tjocklek, kulör och mått  
framgår

• Förslag till kontrollplan
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De lagar, förordningar och föreskrifter som  
reglerar skyltning är Plan- och bygglag, Plan- och
byggförordning, Väglag, Allmän ordningsstadga, Lag med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
och Naturvårdslag.

Plan- och bygglag (2010:900)
2 kap. 6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov 
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan, […]
Första stycket gäller också i fråga om skyltar
och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag 
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kultur-
historiska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga  karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas.
 
2 kap. 9 § Planläggning 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.
 
8 kap. 1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan,
och
3. vara tillgänglig och användbar för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 
8 kap. 3 § I den omfattning som framgår av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 2 § ska det som […]
2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla
för skyltar och ljusanordningar.

Plan- och byggförordning (2011:338)
3 kap. 3 § Det som gäller för en byggnads form-, 
färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 2plan- och 
bygglagen (2010:900) ska gälla också för […]
2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på 
bygglov enligt 6 kap. 3 §.

6 kap. 3 § I områden som omfattas av en detaljplan 
krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller 
väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.
Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygg- 
lagen (2010:900) om att kommunen får besluta om 
undantag från krav på bygglov eller om mer långtgåen-
de krav gäller även för skyltar eller 
ljusanordningar.

Väglag (1971:948)
46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde 
får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller 
därmed jämförliga anordningar för reklam, propagan-
da 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 eller dylikt,
4. åtgärder för vilka bygglov krävs

Allmän ordningsstadga (1956:617)
4 § Byggnader samt ställningar, skyltar och
andra liknande anordningar skola ägnas sådan
tillsyn att fara icke uppkommer för dem som
färdas eller uppehålla sig å allmän plats. […]

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
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Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
6 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål får inne finnas varaktigt uppsatt utomhus 
utan tillstånd av regeringen eller statlig eller 
kommunal myndighet som regeringen bestämmer. 
7 § Vad som sagts i 6§ gäller inte anordning som 
informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på 
platsen eller anslagstavla för meddelanden om 
kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, 
auktioner eller liknande. Den som vill sätta upp en 
sådan anordning eller anslagstavla får dock söka 
tillstånd till det hos den myndighet som avses i 6 §. 
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 ska 
efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får 
vite sättas ut. 
 
Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får 
kommunen vidta åtgärder på den ansvariges  
bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut 
skall gälla omedelbart även om det överklagas.  

Naturvårdslag (1964:822)
17 § […]

Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst 
område får inte finnas uppsatta utan tillstånd av den 
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter 
inom plan- och byggnadsväsendet. Tillstånd behövs 
dock inte, om det är uppenbart att allmänheten inte 
får färdas fritt inom området eller att skylten likväl är 
behörig. Har en skylt uppsatts i strid mot andra 
stycket, får nämnden förelägga den som är ansvarig för
åtgärden att ta bort skylten. Lag (1991:1696).
22 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål får ej finnas varaktigt anbringad utomhus 
utan tillstånd av regeringen eller statlig eller 
kommunal myndighet som regeringen bestämmer.

Vad i första stycket sägs gäller icke anordning som 
tjänar till upplysning om på stället bedriven 
affärsrörelse eller annan verksamhet och ej heller 
anslagstavla för meddelanden rörande kommunala 
angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner 
eller dylikt. Dock får hos myndighet som avses i första 

stycket sökas tillstånd jämväl beträffande anordning 
som här avses. Har sådan anordning anbringats utan 
tillstånd eller i strid mot givet tillstånd och finnes den 
vara uppenbart vanprydande i landskapsbilden, får
myndigheten meddela föreläggande om avlägsnande 
av anordningen eller vidtagande av annan erforderlig 
åtgärd därmed.

Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål skall av 
den som anbringat eller låtit anbringa anordningen 
avlägsnas inom fyra veckor efter anbringandet, om ej 
regeringen eller statlig eller kommunal myndighet
som regeringen bestämmer medgivit annat. Vad nu 
sagts gäller ej anordning eller på anslagstavla 
anbringade meddelanden som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf 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 plan- och bygglagen 
(1987:10). Lag (1995:1198).
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