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För en tydligare stadsmiljö

För att ge det offentliga rummet en tydligare och mer lättnavigerad helhet 
finns	riktlinjer	för	olika	typer	av	skyltar	och	budskap.	Skyltar	utgör	en	viktig	
del av gaturummet, använda på rätt sätt skapar de en attraktiv helhet och      
bidrar till stadsmiljön. Skyltguiden syftar till att skapa en kultur där alla verk-
samheter kan synas och där skyltarna är både informativa och dekorativa.

Skyltguidens råd är en tolkning av gällande lagstiftning, en vägledning vid 
utforming och bygglovsprövningar som underlättar en handläggning i sam-
förstånd, råden är dock inte att betrakta som juridiskt bindande. Även i de 
fall där bygglov inte behövs är skyltguiden en god vän när du planerar din 
skylt, allt för att få ut maximal synlighet i harmoni med kringliggande miljö.

Ronneby	kommun	består	av	en	stad,	flera	kransorter,	bostadsområden,	
handelsområden, industriområden, landsbygd och vägar. Alla har olika för-
utsättningar och ställer därför olika krav på skyltning. En skylt med en god
förankring i platsen höjer kvalitén och förstärker budskapet.

Ronneby kommun strävar efter en vacker och inbjudande stads- och gatu-
miljö. Det har därför stor betydelse hur handel, restauranger, caféer och 
näringsliv presenterar sig i det offentliga rummet. Utformning av alla detaljer 
tillsammans påverkar upplevelsen av helheten, upplevelsen av Ronneby.

För upplevelsen av Ronneby
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Med	skylt	avses,	enligt	lagens	definition,	en	skylt,	tavla,	bildskärm,	flagga,	
ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information 
eller liknande.

Plan - och byggförordningen (2011:338), 1 kap. 7b § 

Vad är en skylt?



Allmänt om skyltning

Rätt budskap med rätt placering och en vackert utformad skylt ger 
ett	fint	blickfång	och	skapar	samtidigt	ett	mervärde	för	din	verksamhet	
liksom för gaturummet. Att välja rätt material är också viktigt eftersom det 
signalerar kvalitet och sannolikt ökar skyltens livslängd.

BUDSKAPET
Budskapet bör vara kortfattat och enkelt. Formgivning och typsnitt signa-
lerar vilken typ av verksamhet det handlar om, om kvalitet, exklusivitet, 
aktualitet och prisnivå. Rätt utförd förstärker den ditt budskap och ger 
en positiv upplevelse av din verksamhet.

STORLEKEN
Skyltens storlek anpassas till det avstånd som skylten ska läsas ifrån. 
Skyltar som vänder sig till fotgängare kan vara mindre medan skyltar för 
de som färdas i bil eller på cykel behöver vara större. Ta därför hänsyn 
till betraktarens rörelsehastighet när du storleksanpassar din skylt. 

OMGIVNINGEN
Skyltar bör utformas och placeras i harmoni med omgivningen och ta 
hänsyn till byggnader och arkitektoniska detaljer. Det innebär att skyltens 
storlek, färg, form och placering i möjligaste mån anpassas till byggna-
dens och gaturummets mått liksom också detaljer i fasaden, material 
och färgsättning. 

Affärskedjor med detaljerade skyltprogram får gärna anpassa skylten till 
den aktuella byggnaden, något som ofta höjer kvalitétsintrycket och där-
med också förankrar och stärker varumärket på den lokala marknaden.

RÅD & RIKTLINJER
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VÅRD OCH SKÖTSEL
Kvalitetsintrycket på din skylt har stor betydelse för kundens förtroende för din 
verksamhet, din skylt bör alltså vara i vårdat skick. Skylten bör också vara i bra 
skick så att den minimerar skador på fasader och byggnader. 
Välj uppsättning efter fasadens material, fäst i fogar om möjligt. Montage av 
kablar, reläer och liknande ska göras med omsorg så att de inte stör intrycket 
av skylt och fasad. 

Använd material och konstruktioner som tål att åldras. Flaggor, vepor och 
markiser i mjuka material är känsliga för slitage och byts ut då de är smutsiga 
eller trasiga. Bärande konstruktioner bör inte vara synliga och tas ner då de 
inte längre används.

TA BORT OCH ÅTERSTÄLL
När din verksamhet avslutas eller då skylten av annat skäl inte längre är aktu-
ell är det din skyldighet att ta bort den och återställa ev åverkan på fasad och 
omgivning.

Särskilt känsliga miljöer

Det	finns	områden	där	särskilda	hänsyn	måste	beaktas	i	förhållande	till	ar-
kitektur, tidsepok, naturvärden och liknande. I Ronneby kommun är värt att 
nämna t.ex. kvarteret Bergslagen i stadskärnan och Ronneby Brunnspark, 
helt unika miljöer som ställer stora krav på gestaltning av en skylt. 

Ronneby Brunnspark är ett kulturreservat och byggnadsminne och har ett 
skyltprogram som är framtaget av Länsstyrelsen och beslutat i Kommun-
fullmäktige.

Ronneby stadskärna har ett gestaltningsprogram som Ronneby kommun 
tagit fram. Det vägleder dig bland annat i frågor kring skyltning i stadskärnan. 
Se ronneby.se

RÅD & RIKTLINJER
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OFTA BEHÖVER DU ETT BYGGLOV 
Att	sätta	upp,	flytta	eller	ändra	skyltar	och	ljusanordningar	kan	kräva	tillstånd	
inom detaljplanerat område. 

KONTAKTA MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN, 
Innan du planerar, beställer och sätter upp din skylt bör du kontakta miljö- 
och byggnadsförvaltningen, Ronneby kommun. Då får du veta om du behöver 
bygglov och du kan få andra goda råd om placering och utformning.

ANSÖK OM BYGGLOV 
På miljö- och byggnadsförvaltningen ansöker du om bygglov. Här prövas din 
ansökan med hänsyn till plan-och bygglagens krav, dvs om den uppfyller krav 
på lämplighet och varsamhet med tanke på byggnad och omgivande miljöer.

POLISTILLSTÅND 
För	att	sätta	upp	en	skylt,	affischer,	annonser	med	allmän	reklam	i	offentlig	
miljö krävs polistillstånd. Observera att du kan behöva polistillstånd även 
för skyltar som inte behöver bygglov.

ANPASSA SKYLTEN
Skyltar,	banderoller,	flaggor,	markiser	och	liknande	ska	placeras	så	att	de	inte	
är ett hinder för framkomligheten för cyklister, renhållning och transporter. 
Skylten ska harmoniera med omkringliggande miljö och ta hänsyn till byggna-
dens arkitektoniska detaljer.

FASTIGHETSÄGAREN 
Uppsättning av skyltar eller ljusanordningar kräver också fastighetsägarens 
tillstånd. Fastighetsägaren är ansvarig för vad som händer på fastigheten 
t.ex.	att	det	finns	tillstånd	och	att	allt	material	är	säkert	uppsatt.

LÄS MER om detaljerna för bygglov på sida 18-20.

Kort om bygglov och tillstånd

RÅD & RIKTLINJER
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Typografi

Det	finns	flera	saker	att	ta	hänsyn	till	då	du	väljer	typsnitt	på	din	skylt.	Ditt	
budskap ska naturligtvis vara lättläst och lätt att uppfatta, men ett typsnitts 
karaktär	kan	också	förstärka	ditt	varumärkes	profil.	Ett	typsnitt	kan	till	exem-
pel signalera prisnivå och kvalitet, en historisk anknytning eller framstå som 
modernt	eller	sportigt.	Kanske	har	du	redan	nu	en	grafisk	profil	att	följa	som	
förstärker din verksamhets inrikting. 

Radavstånd och bokstavsmellanrum påverkar läsbarheten. Typsnitt med 
klackar, typ Times, används ofta vid längre texter medan linjära, raka typsnitt 
är mer lättlästa för texter på en skylt med få ord. 

Ljusa bokstäver på en mörk bakgrund upplevs fetare än vad de egentligen 
är, särskilt på lysande skyltar, det kan därför vara klokt att välja en mager stil.

En välgjord och lättläst skylt drar blickarna till sig, i de bästa fall bidrar de till 
ett vackert gaturum. Omgivande miljö och arkitektoniska element i en hus-
fasad kan vara vägledande i val av typsnitt, liksom form och typ av skylt. 

RÅD & RIKTLINJER
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Budskapet

Gör din skylt så enkel och tydlig som möjligt, ett kortfattat budskap gör skyl-
ten effektiv och lätt att uppfatta. En skylt med för mycket text, varumärken 
eller reklam blir otydlig och svårläst. 

Symboler och bilder är lätta att uppfatta, de förmedlar ofta skyltens budskap 
bättre än en text. Låt dig inspireras av de gamla skråsymbolerna som mycket 
väl	fungera	även	på	en	nutida	skylt.	Extra	fint	passar	skråsymboler	i	stadsmiljö	
på så kallade symbolskyltar.



RÅD & RIKTLINJER

1,20 m

2,50 m

Storlek och placering

Välj storlek och placering av din skylt med omsorg. En liten skylt som 
är väl placerad kan vara mer effektiv än en stor. Skyltar i stadskärnan 
och kransorterna kan med fördel göras mindre eftersom gatorna passeras 
i relativt låga hastigheter.

Byggnaderna i stadskärnan är främst 3-4 våningar höga från olika stilepoker, 
en tunn skylt i harmoni med husets karaktär är därför att föredra framför en 
stor konstruktion. Skylten placeras med hänsyn till de linjer i fasaden som 
fönster och dörrar bildar och i anslutning till verksamheten. 
Hänsyn tas till karaktäristiska fasadformer och färger bör väljas i harmoni 
med fasad och närliggande miljö.

För att framkomligheten ska vara den bästa för fotgängare, cyklister och 
varutransporter är måtten här brevid rekommenderade riktmärken. Skylten 
bör alltså inte sticka ut längre än 120 cm från väggen och skyltens lägsta punkt 
bör vara minst 250 cm ovan markplan.

En skylt med bra proportioner kan läsas även på långt håll. Ett riktmärke 
är att 10 centimeter höga bokstäver kan läsas på ett avstånd av cirka 
20 meter, symboler och färger kan ses från längre avstånd.
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En väl avvägd belysning av skyltar är positivt för ett levande gaturum 
under kvällar och nätter men även för byggnaden skylten är placerad 
på. Oftast behövs inte särskilt stark belysning av en skylt för att den 
ska	synas	eftersom	de	flesta	som	besöker	staden	rör	sig	relativt	långsamt.	
Färgtemperaturen bör vara enhetlig för att ge ett positivt intryck.

Viktigt	är	förstås	att	ta	hänsyn	till	trafikanter	och	boende	så	att	de	inte	störs	
av för starkt eller bländande ljus från en skylt. Tänk också på att skyltens ma-
terial	vid	för	skarpt	ljus	kan	skapa	reflexer.	Det	kan	göra	skylten	svårläst	och	
ditt buskap lir därmed svårt att uppfatta.

Blinkande,	rörligt	eller	pulserande	ljus	kan	vara	olämpligt	i	trafikmiljö.	Särskild	
omsorg	bör	ägnas	skyltar	med	färgat	ljus,	de	får	inte	förväxlas	med	trafikljus.	
En del skyltar med rörligt ljus ger ifrån sig ljud, något som bör beaktas då det 
kan störa boende i närliggande fastigheter.

LED-belysning är numera självklart att föredra framför halogen eller lysrör.
Använder du spotlights så är riktningen mot fasaden viktig och att skylten 
kommer i ljuskäglans fokus.

Man kan också använda sig av ljus för att skapa en projektion på en fasad 
om budskapet endast ska vara synligt under den mörka tiden på dygnet. 
Det	är	ett	flexibelt	arbetssätt	som	tillåter	dig	att	ändra	ditt	budskap	när	
du vill samtidigt som det gör minimal åverkan på fasaden.

Tänk på hållbarhet och behov av underhåll. Att alla elkablar monteras så 
osynligt som möjligt och att skylten även är dekorativ och läsbar i dagsljus.

RÅD & RIKTLINJER

Belysning
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Skyltar i staden och i kransorter
Skyltar i Ronneby stadskärna och mindre orter i 
kommunen bör anpassas till omgivande arkitektur 
och småskalighet för att verksamheten och bud-
skap bäst ska komma till sin rätt. 

Det betyder att skyltar inte bör dominera en fasad 
eller kringliggande miljö. Storlek och utformning av 
skylten anpassas efter byggnadens storlek, form-
språk, arkitektur och ålder. Med en rätt anpassad 
skylt får ditt budskap bästa effekt, vilket betyder att 
din verksamhets framtoning stärks i staden.

Skyltar i industriområden
Industriområden har oftast en storskalig bebyggelse 
och är något brokiga till sin karaktär och sitt utse-
ende.	För	det	mesta	förflyttar	vi	oss	med	bil	i	dessa	
områden vilket man bör ta hänsyn till då man ska 
utforma en skylt för ett industriområde. En skylt av 
större storlek är ofta nödvändig. 

En stor skylt ställer höga krav på utformning och 
budskap. Enkelhet och tydlighet är ledorden. Ofta är 
det namnet på företaget som utgör skylten som då 
sitter på verksamhetens fasad, skylten får därmed 
även en orienteringsfunktion. 

En bra lösning för att stärka orienteringsfunktionen 
är en placering vid infarten av området. Samla gärna 
alla verksamheter på samma skyltplats, det höjer 
kvalitétsintrycket för hela industriområdet.

TYPER AV OMRÅDEN
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Skyltar i naturen

I vår vackra blekingska natur behövs också skyltar 
av olika slag. Även här är det viktigt att ta hänsyn till 
omgivningen och till landskapsbilden som helhet. 

Placeringen blir en extra viktig detalj och därmed 
också analysen om hur fort betraktaren når skylten.
Ser man skylten via bil eller närmar man sig skylten 
i lägre hastighet, kanske via cykel eller gående.? 

Ett exempel av skyltar i naturen är skyltar/ledmar-
keringar för vandringsleder och stigar. För att sätta 
ut skyltar i naturen krävs tillstånd från Länsstyrel-
sen, kommunen och markägaren.
Särskild hänsyn bör tas till placeringen så att skylten 
inte förtar upplevelsen av skog och mark.

Skyltar längs vägar

Att sätta upp en skylt längs väg är möjligt men bör 
göras	med	tanke	på	trafikmiljön,	dvs	att	placera	
skylten så att den inte avleder uppmärksamheten 
från	trafiken	och	på	så	vis	utgör	en	fara.	Skyltens	
storlek, ett tydligt typsnitt och ett enkelt budskap 
är därför av betydande vikt. 

För att sätta upp en skylt längs kommunens vägnät 
krävs tillstånd från Länsstyrelsen och väghållaren 
(Trafikverket,	kommunen	eller	enskilda	markägare).

12
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SKRIVSKYLT
Att som i detta exempel välja en skiva med måla-
de, tryckta eller klistrade bokstäver är en enkel och 
kostnadseffektiv lösning. Välj material som plåt, 
plast,	fiberplatta,	trä	eller		plexiglas	om	du	vill	att	
fasaden ska synas. Förr användes emaljerade skyltar, 
en teknik som återkommit och som ger ett gediget 
intryck. Kombinera skrivskylten med belysning och 
du har en skylt som syns.

MÅLADE BOKSTÄVER DIREKT PÅ FASADEN
Har du en putsad och slät fasad är det möjligt att 
måla bokstäver eller logotype direkt på fasaden. 
Det är en anpassningasbar och effektiv metod. 
Att tänka på är förstås utrymmet för texten på fast-
igheten. Att söka en så ren yta som möjligt så att de 
målade bokstäverna inte kommer för nära arkitekto-
niska detaljer i fasaden. Rätt val av färgtyp är också 
viktigt.

FRILIGGANDE BOKSTÄVER
Friliggande	bokstäver	gör	sig	fint	på	en	fasad	med	en	
enkel bakgrund eller i fall där man särskilt värnar om 
fasadens karaktär och vill att den fortsatt ska fram-
träda.
Friliggande bokstäver ger en effektfull skugga.

NEONSKYLT
Neonskyltar ger ofta en stor frihet vad gäller ut-
formning och symboler, de passar därför bäst på en 
neutral bakgrund. Att tänka på är val av den lysande 
färgen och att undvika blinkande skyltar så skyl-
ten	inte	stör	boende	eller	trafiken,	allt	beroende	på	
skyltens placering förstås. Neonljuset ersätts idag 
vanligen med neonliknande diodljus.

Du behöver bygglov Du behöver bygglov Du behöver bygglov Du behöver bygglov

TYPER AV SKYLTAR
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FLAGGSKYLT
En	flaggskylt	är	en	skylt	som	sticker	ut	från	fasaden.	
Den kan vara fäst mot fasaden på en enda punkt av 
skyltens sida som i exemplet ovan. Man ser också 
lösningar med två fästen, både över- & underkant av 
skylterns sida. Just i detta fallet är skylten dessuom 
en ljuslåda. Flaggskylten placeras i anslutning till 
verksamhetens entré.

Om	det	finns	flera	flaggskyltar	på	fasaden	bör	de	
fästas på samma höjd. Säkerställ att de inte är för 
nära varandra. Flaggskyltar som sitter för tätt och på 
olika höjd kan ge ett rörigt intryck, vilket betyder att 
ditt budskap inte framkommer som önskat.

PENDELSKYLT
En pendelskylt hänger ner från en stång som är 
fäst vid fasaden och är dubbelsidig. Pendelskyltar 
bör hänga på samma höjd och placeras vid entrén. 
Pendelskyltar ses gärna med lite gammaldags ut-
formning. På en äldre fastighet gör en pendelskylt sig 
ofta	riktigt	fint.	I	detta	fall	förstärker	den	småstadens	
karaktär på ett enkelt och trevligt sätt.

En pendelskylt bör inte ha större skyltarea än 0,5 
kvm. Gör man den större är det viktigt att ta hänsyn 
till proportionerna i förhållande till husets akritektur.

LJUSLÅDOR
Ljuslådor	passar	fint	på	större	områden	och	fasader	
men sämre i stadsmiljö då de kan bli lite påträng-
ande. För att en ljuslåda ska fungera på bästa sätt 
bör tunna lådkonstruktioner eftersträvas. Ljuslådans 
kanter bör om möjligt anpassas till fasadens övriga 
kulörer.

SYMBOLSKYLT
En bild säger mer än tusen ord, om den är lätt att 
uppfatta. En symbolskylt av den här typen ger ett 
fint	signalvärde	-	här	finns	det	en	urmakare!	
Det	finns	en	lång	tradition	av	symbolskyltar	när	det	
gäller olika skrå som till exempel urmakare, skräd-
dare, frisör, bagare osv. Skylten uppfattas lätt och är 
enkel att komma ihåg. I detta fall är den ett riktigt 
fint	komplement	till	husets	arkitektoniska	detaljer.

Du behöver bygglov Denna typ av skylt kan behöva bygglov 
beroende på plats och storlek

Du behöver bygglov Du behöver bygglov

TYPER AV SKYLTAR
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SAMLA SKYLTAR PÅ EN FASAD
På	stora	fastigheter	som	inrymmer	flera	verksam-
heter	kan	skyltar	placeras	på	fasaden	om	det	finns	
en stor yta som inte konkurrerar med fönster, dörrar 
eller andra element. Använd om möjligt samma 
material till samtliga skyltarna för ett prydligt intryck 
och samordna belysning och dess montering.

HÄNVISNINGSSKYLTAR VID ENTRÉ
Att samla alla verksamheter på skyltar vid en entré 
underlättar för besökaren att hitta rätt och ger dess-
utom	ett	prygligt	intryck.	I	detta	exempel	sitter	flera	
av företagens logotyper på en gemensam platta. 

I portuppgångar i större fastigheter syns ofta en trev-
lig lösning med lite mindre mässingsplattor med 
företagsnamnet, plattorna placeras i en rad ovanför 
varandra, ibland i dubbla rader. 

BYGGPLATSREKLAM
Under byggtiden på en byggarbetsplats ses tillfäl-
liga skyltar som talar om vad som byggs, vilket är 
mycket uppskattat av allmänheten. Skylten talar om 
vilken	firma	som	är	en	del	av	byggprojektet	eller	har	
en entreprenad. Skyltarna bör vara samlade och fäs-
tas omsorgsfullt med tanke på vindfång. Skyltningen 
får inte innehålla reklam eller hänvisa till ett annat 
byggprojekt. 

.

ORIENTERINGSTAVLOR
Orienteringstavlor förekommer till exempel vid 
kommungränser och vid infarter till städer. De 
vänder sig ofta till turister eller andra besökare. 
Vid infarter till bostadsområden eller handelsom-
råden	finns	ibland	orienteringstavlor	som	vänder	sig	
till besökare. Deras syfte är att hjälpa besökaren att 
hitta till rätt byggnad eller entré.

På industriområden syns motsvarande typ av tavlor 
men då i större format. De kan innehålla kartor, före-
tagens	namn	och	logotyper	som	finns	representera-
de i området. Att samla alla aktörer på en enda skylt 
ger området ett gott intryck.

Du behöver bygglov

Den här lösningen kan behöva bygglov,  
kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen

Du behöver bygglov

Om orienteringstavlan är mindre än 2 kvm krävs vanligt-
vis inget bygglov. Vid placering i Brunnsparken kan dock 
bygglov krävas, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

TYPER AV SKYLTAR
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SIGN TOWER & PYLONER
SignTower,	en	pelare	med	flera	varumärken,	eller	en	
pylon med endast ett varumärke, vänder sig i första 
hand till bilburna besökare och fungerar på långt 
håll som ett orienteringsmärke. Höjden på en denna 
form av skyltar kan variera mellan 2-12 m. 
I	Ronneby	har	vi	en	flygplats	och	en	flygflottilj	med	
inflygningssträckor	över	staden,	vilket	ställer	särskil-
da krav på höjden beroende på pylonens placering.

STOR SKYLT VID VÄG
Att sätta upp skylt vid väg är möjligt med bör göras 
med	tanke	på	trafiksäkerheten.	Skyltens	storlek,	
typsnitt och budskap bör därför vara anpassad efter 
platsens	förutsättningar,	trafikmiljö	och	hastighets-
begränsningar. En allt för liten skylt kan utgöra en 
fara eftersom den då blir svårläst. 

Viktigt är också att skylten sitter stadigt fast på 
ett tungt underrede eftersom vindfånget är stort. 
Underredet får inte vara fast utan ska vara på ett så 
kallat tillfälligt underlag, som bilden visar.

FLAGGOR & VEPOR
Flera	företagsflaggor	i	rad	fungerar	som	ett	bra	
orienteringsmärke, särskilt på större handels- eller 
industriområden.	Det	är	en	fördel	att	välja	flaggor	i	
stående format som på bilden eftersom de inte är 
lika	vindkänsliga	som	de	med	ett	traditionellt	flagg-
format. Flaggor slits fort av sol och vind. Byt ut dem 
när de blekts eller blåst sönder för bästa intryck av 
din verksamhet.

Större vepor som hänvisar till en verksamhet ses 
ibland längs med stängsel. Även dessa mister 
snabbt sin fräschör och behöver bytas ut med 
jämna mellanrum.

GATUPRATARE
En gatupratare är en enkel lösning som ”indragare” 
till en butik, här med butikens logotype i överdelen 
så att avsändaren är tydlig.
Gatupratare placeras med ett fritt avstånd på minst 
150 cm från trottoarkant eller annat hinder.
Gatupratarens placering är viktig med tanke 
på gående med funktionsnedsättningar, men även 
för	övriga	trafikanters	framfart.	Skylten	ska	stå	i	
omedelbar närhet till den verksamhet den syftar till 
och tas in då butiken är stängd.Gatupratare utgör ett 
rejält vindfång, förankra dem väl vid stark vind så att 
de	inte	utgör	en	fara	för	trafik	och	gående	i	staden.

Läs mer om möbleringszoner för gatupratare 
i Ronneby stadskärna i Gestalningsprogrammet, 
se ronneby.se

Du behöver bygglov, godkännande från Länstyrelsen och väg-
hållaren (Trafikverket, kommunen eller enskilda markägare), 
i förekommande fall kan det här i Ronneby också krävas ett 
tillstånd från Luftfartsverket

Du behöver tillstånd från väghållaren 
(Trafikverket, kommunen eller enskilda 
markägare) och Länsstyrelsen.

Du behöver bygglov Du behöver tillstånd från Polisen

TYPER AV SKYLTAR
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TAKSKYLTAR
Takskyltar som i detta exempel fungerar som väg-
visare till en entré i storskaliga miljöer. En takskylt 
är placerad på byggnadens tak, ovanför byggnadens 
taklist och med andra takdetaljer som bakgrund. 
Takskyltar har  ett stort uppmärksamhetsvärde och
kan vara ett tillskott i kvarter eller områden med 
modernare karaktär. 

FOLIE PÅ SKYLTFÖNSTER
Folie på skyltfönster är ytterligare ett alternativ att 
visa förtagsnamn och logotype. Det är viktigt att 
folien inte görs för stor och täckande då det är risk 
för att genomsiktligheten begränsas. 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.

LED-SKYLT MED RÖRLIGA BILDER
Det	finns	en	mängd	olika	former	av	LED-skyltar	
med rörliga bilder och roterande eller rullande text. 
Avsikten	med	bildväxling	är	att	ge	flera	möjlighet	att	
synas på samma bild, det kan därför vara svårt att 
anpassa skylten till omkringliggande miljö. Ha gärna 
tidigt en dialog med Miljö- och byggnadsförvaltning-
en för lämplig placering och storlek.

Bildväxlande skyltar kan vara ett störningsmoment 
i	trafiken.	Antalet	bildväxlingar	avgörs	av	hur	sikten	
är på vägsträckan och hastighetsbegränsningen. 

VARUSKYLTNING
Varuskyltning är butikernas exponering av varor 
i stadsrummet och tillåts när butiken är öppen. 
Det är ett trevligt inslag i gaturummet och fungerar 
som ”indragare” när skyltningen görs med kunskap 
och omsorg.
 
Varuskyltning placeras oftast intill byggnaden, men 
kan också placeras i en möbleringszon. Skyltningen 
får inte begränsa framkomligheten. 

För Ronnebys stadskärna är Gestaltningsprogram-
mmet en vägledning när det gäller en varuskyltnings 
placering, se ronneby.se

Du behöver bygglov

Du kan behöva bygglov, kontakta 
miljö- och byggnadsförvaltningen

Du behöver bygglov Du behöver polistillstånd

TYPER AV SKYLTAR
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En del typer av skyltar på vissa platser och byggnader kan kräva särskilda 
tillstånd. Försäkra dig om att det blir rätt från början, du spar både tid och 
pengar. Är någonting oklart kan du fråga  Miljö- och byggnadsförvaltningen 
om råd. Det är viktigt att din skylt blir bra - för din verksamhet och men även 
för invånarnas och besökarnas upplevelse av gaturummet.

TILLSTÅND 
Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att 
sätta	upp,	flytta	eller	väsentligt	ändra	en	skylt	eller	ljusanordning.	

Det	finns	dock	vissa	undantag	från	bygglovsplikten	bland	annat	beroende	
på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen 
gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom 
ett område som är särskilt värdefullt ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljö-
mässigt eller konstnärligt perspektiv. 

Vanligtvis är det skyltar och ljusanordningar större än 1 kvm som kräver
bygglov. Ska skylten och ljusanorningen placeras inom ett område med högt 
kulturhistoriskt värde, så krävs bygglov även för mindre skyltar. 

Söker	du	ytterligre	en	fördjupad	information	om	vad	lagen	säger	finner	
du det på boverket.se 

Fördjupad information 
om bygglov och tillstånd

BYGGLOV & TILLSTÅND
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STRANDSKYDD
Oberoende av om en skylt kräver bygglov eller inte kan det krävas 
strandskyddsdispens om skylten placeras inom ett område som om-
fattas av strandskydd enligt miljöbalken.
Ta kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen så hjälper de dig att 
ta reda på om din skylt placeras inom område med strandskydd. 

SKYLT VID STATLIG VÄG
Placeras din skylt längs med statlig väg, inom vägområde, kräver skyl-
ten	tillstånd	från	väghållaren	(Trafikverket,	kommunen	eller	enskilda	
markägare) och Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen för att ta reda 
på om din skylt placeras inom vägområde. 

KÄNSLIGA KULTURMILJÖER
Kulturmiljölag (1988:950), KML, innehåller bestämmelser om forn-
minnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Om en skylt   
ska placeras inom ett område som skyddas enligt KML ska till-
stånd sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en egen policy   
för skyltning inom de statligt skyddade miljöerna. För vissa objekt,   
till	exempel	byggnadsminnet	Ronneby	Brunnspark,	finns	ett	särskilt	
skyltprogram.

GATUPRATARE 
För att placera ut en gatupratare eller ett varustånd krävs polisens till- 
stånd.	Varje	år	görs	en	ny	tillståndsansökan.	Blankett	finns	att	få	hos	
polisen eller kan laddas ned från polisens hemsida polisen.se.
Till varje tillstånd bifogas ett kontrollmärke som ska fästas på gatu-
prataren eller varustället. 

Kommunen tar inte upp någon markhyra för upplåtelse till gatupratare 
eller varustånd, men i fall då kvalitetskraven inte följs kan tillståndet bli 
indraget året därpå. Görs en grov överträdelse kan tillståndet dras in 
med omedelbar verkan.

SKYLTAR SOM OFTA ÄR UNDANTAGNA FRÅN BYGGLOV:
• En skylt inomhus,
• En skylt vars area är högst 1,0 kvm,
• En orienteringstavla om högst 2,0 kvm,
• En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under   
 högst 4 veckor,
• Valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige,   
 kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget,    
 eller i samband med folkomröstning,
•	 En	nationsflagga,	flagga	med	kommunvapen	eller	liknande,
• Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av  
	 trafik	enligt	vägmärkesförordningen	(2007:90),	och	ett	sjövägmärke			
	 eller	en	säkerhetsanordning	för	sjöfarten	enligt	sjötrafikförordningen		
 (1986:300).
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EN BYGGLOVSANSÖKAN FÖR EN SKYLT SKA INNEHÅLLA:
• Uppgifter om fastigheten som skylten ska placeras på. Vem den   
 sökande är samt om det avser en skylt eller en ljusanordning.
• En situationsplan där placeringen av skylten ritas in.     
 Det ska framgå avstånd från skylt till fastighetsgräns.
• En fasadritning på samtliga berörda fasader där skylten är inritad.
• En planritning i de fall det är relevant.
• En ritning/illustration över skylten där det framgår storlek, 
 material och innehåll, ev styrka på belysning.
• En teknisk beskrivning/konstruktionsritning om det rör sig    
 om en större skylt, t.ex. en pylon.
• En kontrollplan som beskriver vilka kontroller byggherren 
 ska göra under byggprocessen. 

VAD HÄNDER OM MAN SÄTTER UPP SKYLTAR UTAN LOV
Sätts en skylt upp utan bygglov kan det dessvärre innebära både en 
rättelse och sanktionskostnader. Kontakta Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen om du är osäker på vad som gäller för just din skylt.

Så här söker du bygglov för en skylt eller ljusanordning

Ett	underlag	för	din	bygglovsansökan	finns	på	Ronneby	kommuns	hemsida;	ronneby.se 
Använd	e-tjänsten!	Den	elektroniska	tjänsten	lotsar	dig	vidare	till	rätt	dokument	så	att	din	ansökan	blir	korrekt.	

Välkommen...
... till miljö- och byggnadsförvaltingen om du 
har	frågor	kring	skyltning	för	din	verksamhet!



Har du frågor?

KONTAKTA MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN, 
RONNEBY KOMMUN
mbf@ronneby.se
0457 - 61 80 00

ANSÖKAN OM BYGGLOV
Skicka din ansökan om bygglov via via e-tjänsten 
på ronneby.se eller via mail till mbf@ronneby.se 

ANSÖKAN OM POLISTILLSTÅND
Information och en e-tjänstansökan för polistillstånd 
finner	du	på	polisen.se

KONTAKT MED LÄNSSTYRELSEN
lansstyrelsen.se
010-224 00 00

ronneby.se

Lycka till med din skyltning!


