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Rätt skylt på rätt plats 
Skyltar är ett naturligt inslag i stadsmiljön och de kan berika staden med sitt 
ljus, sina färger och sina former. De både upplyser och vägleder oss. Väl 
utformade, spännande eller intressanta skyltar kan bidra till att skapa ett 
ännu vackrare, trivsammare och mer inbjudande stadsrum.  
 
Det är viktigt att skyltarna är tydliga och lättlästa. För att vi ska få en 
behaglig och balanserad stadsmiljö måste de utformas och placeras med stor 
hänsyn till omgivningen. Skyltning i staden måste kännetecknas av omsorg 
och estetik och få en genomtänkt storlek och placering. Utgångspunkten är 
att allmänna platser, torg och gaturum ska hållas vårdade. En skylt ska alltid 
underordna sig platsens eller byggnadens karaktär och det är viktigt att det 
skapas en helhet. För mycket eller fel typ av skyltning kan skapa ett rörigt 
intryck. Det kan leda till att enskilda skyltar blir svåra att urskilja och att 
våra byggnader, gator och platser upplevs som stökiga eller rent av fula. 
 
Skyltar är bygglovspliktiga, både av estetiska och praktiska skäl. De får inte 
utgöra en fara, hindra människor att orientera sig eller vara störande. De här 
riktlinjerna ska ge en vägledning i vad stadens bygglovshandläggare utgår 
ifrån när de prövar en skylt mot plan- och bygglagens regler. 
 
Karin Milles Beier, stadsarkitekt 
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Grundläggande krav på skyltar 
Punkterna nedan avser utformning och placering med mera.  
 

• Nya skyltar inom detaljplanerat område kräver bygglov och 
fastighetsägarens tillstånd, utom i vissa undantagsfall. 

• Varje företag har i mån av plats rätt att annonsera sin verksamhet 
med en skylt vid entrén eller i direkt anknytning till den fastighet där 
man bedriver verksamheten. Utformning och placering av skylten 
kräver som regel bygglov och ska prövas enligt PBL, Plan- och 
bygglagen. Vissa undantag från kravet på bygglov beskrivs nedan. 
Hänvisningsskyltar beviljas normalt inte. Det vill säga skyltar på 
andra fastigheter än den där verksamheten är lokaliserad.  

• Skylten ska anpassas till, och underordna sig, byggnad och 
omgivning med avseende på skylttyp, utformning, kulör och 
materialval. I en känslig miljö är detta ännu viktigare ju mer 
iögonenfallande skylten är. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
inhämtas alltid utlåtande från stadsantikvarien vid 
bygglovsprövningen. 

Ändring av budskap eller utseende på befintlig skylt där skyltstommen 
bibehålls kräver inte bygglov. 
 
Dessa skyltar är undantagna kravet på bygglov: 

• en skylt vars area är högst 1,0 m2, 
• en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra 

veckor, 
• en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2, 
• en skylt inomhus, 
• valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, 

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) 
Flera mindre skyltar som sitter nära varandra kan komma att räknas ihop 
som en större skylt när det gäller 1 m2-regeln för lovplikt. Hör därför av er 
till samhällsbyggnadskontoret, enheten byglov vid tveksamhet kring detta. 
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Kulturhistoriska byggnader - innanför 
Promenaderna 
När en skylt ska placeras på kulturhistoriskt intressanta byggnader ställs 
särskilda krav på placering och utformning. Skylten ska inte dölja eller störa 
viktiga byggnadsdelar och karaktäristiska detaljer. Ett högre kulturhistoriskt 
värde medför högre krav på skyltens anpassning till byggnaden (till exempel 
mindre och friliggande bokstäver eller användning av tidstypisk 
skyltteknik). 
 
På kulturhistoriskt värdefulla byggnader (enligt den inventering som antogs 
av kommunfullmäktige år 2002) får skyltar inte placeras eller utformas så 
att de inverkar negativt på fasadens utseende. 
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Ytterstaden – utanför Promenaderna  
Stadens ytterområden kännetecknas av lägre och mer utbredda byggnader. 
Stadsrummet är glesare, det är större avstånd mellan byggnaderna och 
trafiken rör sig snabbare. Här finns inte heller samma kulturvärden att värna 
om, varför kommersiella inslag inte har samma negativa påverkan som i det 
historiska Norrköpings centrum. 
 
Vid olika köpcentra bör ett samlat grepp kring skyltningen tas, där förutom 
de estetiska värdena både marknadsföring och orienterbarhet vägs in. 
Skyltar med ljus och rörelse kan med en lämplig storlek och utformning 
bidra till en ökad orienterbarhet i ofta vidsträckta och svårnavigerade 
landskap. I denna typ av stadsrum kan därför allmänreklam, även i en större 
skyltskala, accepteras. Den skylt som i innerstaden blir stötande genom sin 
storlek och placering kan i ytterstaden passa bra i ett mer vidsträckt 
landskap. Dock är det ofta just i kommunens ytterområden, med tillhörande 
trafiklandskap, som skyltars inverkan på trafiksäkerheten kan bli en 
riskfaktor. Skyltarnas budskap och uttryck bör därför hållas enkelt och 
tydligt. 
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Olika typer av skyltar  
Skyltlådor 
En skylt- eller ljuslåda är ofta svår att anpassa till den befintliga fasaden. 
Skyltar av denna typ täcker bakomliggande fasad och skymmer byggnadens 
karaktäristik. Skyltlådor som anpassats till byggnader och miljö kan vara 
lämpliga utanför centrum i till exempel industri- eller handelsområden. De 
kan då placeras på fasad eller i grupperingar på pelare, så kallade 
stolpskyltar. På kulturhistoriskt värdefulla byggnader och i likvärdiga miljöer 
är skyltlådor direkt olämpliga. 
 

Ytskyltar 
En ytskylt, även kallad planskylt, utgörs ofta av en plåtskiva som kan 
belysas av utkragande ljuskällor.  
 
En stor skylt riskerar att täcka stora delar av fasaden och kan då dölja viktig 
karaktäristik. Skylttypen bör därför begränsas i storlek. Också 
kontrastverkan mot omgivande vägg påverkar bedömningen vid 
lovgivandet. Ju mer iögonfallande skylten är, desto mindre bör den vara. 
Skylten kan anpassas till en känslig fasad genom att genomsiktligt material 
används eller att bokstäverna utformas med reliefverkan. Om skylten ska 
belysas bör detta utformas diskret, till exempel med infälld belysning.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friliggande bokstäver 
Skyltar som består av friliggande bok-
stäver direkt uppsatta på fasaden ger 
ett luftigt intryck och passar mycket 
väl på kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Det ger ett stilrent och 
sobert intryck samt låter byggnaden 
ostört redovisa fasadens detaljer. 
Oftast är friliggande bokstäver att 
rekommendera framför andra 
alternativ i innerstaden. I kombination 
med en bakomliggande belysning 
framhävs fasaden såväl som texten. 
Varianten där själva bokstäverna lyser 
är också trevlig. 

 
Exempel på skylt med friliggande bokstäver 
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Flaggstänger 
Vanliga flaggstänger med reklamflaggor kräver bygglov i de fall då 
flaggorna är uppspända med stag och inte hänger och vajar fritt. 
Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande kräver inte bygglov. 

Exempel på fasadflagga Exempel på vinkelställd skylt 

Fasadflaggor 
Fasadflaggor på stång högre än 
gatuplan tillåts endast i enstaka fall 
innanför Promenaderna. Flaggan 
placeras då i läge som samspelar med 
fasadens formspråk och inte nära hörn. 
Till exempel kan husets ägare, husets 
eventuella egennamn eller identitet 
anges, eller det dominerande företaget 
eller verksamheten i byggnaden.  
 
Flaggans storlek anpassas till platsen 
och bedöms från fall till fall. I 
gatuplanet kan flaggor och fasta 
vimplar upp till 0,5 kvadratmeters 
storlek användas utan bygglov. 
Flaggors dukar och fästen slits mycket 
fort och blir smutsiga. De ska hållas 
hela och rena för att inte påverka 
miljön negativt. 

Vinkelställda skyltar 
Detta är dubbelsidiga skyltar som 
hänger eller sticker ut från fasaden. 
Dessa bör placeras som riktmärke för 
entrén.  
 
Pendelskyltar är nedpendlade i 
ovankant alternativt hänger fritt i en 
konsol eller arkad. 
  
En variant är flaggskyltar som har sin 
infästning i sidled, likt flaggor. 
  
Uthängande skylt ska placeras på till-
räcklig höjd över marknivån, minst 2,3 
meter över gångbana och 2,5 meter 
över cykel- eller körbana, så att 
snöröjningsfordon kan passera fritt 
under skylten. 
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Skylt i skyltfönster 
 
Skylt i skyltfönster räknas som skylt inomhus. Dessa är inte 
bygglovpliktiga. Men det kan finnas andra hinder i Plan- och bygglagen för 
att installera en sådan, framför allt i dessa två paragrafer: 
 
2 kap. 6 §: ”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov 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 kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan. 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.” 

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.” 

Skyltar ska alltså enligt lagen vara lämpliga i två olika hänseenden: 

1. De ska inte inverka alltför negativt på stadsbilden. 
2. De ska inte utgöra trafikfara. Detta gäller särskilt elektroniska 

skyltar med rörlig eller växlande bild. 

Om kommunen anser att en skylt bryter mot någon av dessa paragrafer kan 
ägaren föreläggas att ta bort den.  

 

 
 
 Exempel på skylt i skyltfönster 
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Vepor, screentryck, 
banderoller, trottoarpratare och liknande 
Detta är en slags skyltar som är ett lämpligt val vid tillfälliga evenemang 
eller projekt. En sådan tillfällig skylttyp kräver inte bygglov om den sitter 
uppe i högst 4 veckor. Nyttjandet av platsen kan kräva tillstånd från tekniska 
nämnden. Används skylttypen för ett permanent bruk krävs bygglov. 
Konstruktion och material ska då vara så gedigna att det kan jämföras med 
en fast skylt. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver alltid en 
bygglovsprövning. Infästningen i fasaden kräver då en noggrann 
bedömning, vilket sker efter utlåtande från stadsantikvarien. Så kallade 
trottoarpratare, löst stående skyltar på gångbana, kräver tillstånd av polisen. 
 

Markiser 
Markiser med ett tydligt budskap jämställs med skylt. Markiser på kulturellt 
värdefulla byggnader kräver alltid bygglov (se rubriken Vepor, screentryck 
med mera). På övriga byggnader kräver markiser utan reklambudskap och 
som är väl anpassade till fasaden inte bygglov. Även här gäller frimåtten 2,3 
respektive 2,5 meter över marknivå (se rubriken Vinkelställda skyltar). 
 

Stolpskyltar 
För så kallade stolpskyltar, vid köpcentrum eller liknande, gäller främst att 
olika skyltar ska samordnas till en enhet. Samordnade skyltar ger ett mindre 
skräpigt intryck.  
 

Takskyltar 
Skyltar på tak eller högt upp på fasad 
bör användas ytterst restriktivt i inner-
staden. Denna skylttyp passar bättre i 
storskalig miljö på varuhus- eller 
industrifastigheter i ytterområden. 
Friliggande, genombrutna bokstäver 
rekommenderas då dessa ger en lätt 
och luftig karaktär.  
 
Ställningen ska utföras så osynlig som 
möjligt. En mer eller helt tät skylt 
kräver en fast bakgrund i form av 
uppskjutande tak eller annan 
byggnadsdel. 

Exempel på takskylt  
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Orienteringstavlor eller samlingskyltar för flera företags och verksamheters 
ändamål kan bygglovprövas på allmän mark, då de placeras direkt vid infart 
till respektive företagsby eller affärscentra. Annars godtas som regel endast 
uppsättning av skylt på egen fastighet.  
 
Stolpskylt godtas i normalfallet med en högsta höjd på 8 meter över mark.  
I mycket speciella fall kan en högre skylt godtas, om det är befogat med en 
högre höjd på grund av särskilda förhållanden i terrängen (till exempel en 
sänka i det enda acceptabla läget). Skylten ska vid prövningen jämföras med 
en 8 meter hög skylt på medelmarknivå i området. Totalhöjd bör dock 
maximeras till 12 meter. 

Övriga typer av skyltar 
Alla nya sätt att nå ut med ett marknadsförande budskap kan också komma 
att jämställas med mer traditionella skyltar, när det kommer till krav på 
bygglov. 
 

Vägledningar och ställningstaganden 
Allmänna reklamskyltar 
Antalet skyltar och behovet av reklamplatser är en ständigt diskuterad fråga 
i kommunen. Inom planlagt område är det kommunen som prövar tillstånd 
till skyltar. Byggnads- och miljöskyddsnämnden utfärdar bygglov och 
tekniska nämnden ger tillstånd för nyttjande av allmän plats. 

I innerstaden 
Ett antal allmänna reklamskyltar finns redan idag i innerstaden, till exempel 
fristående ”glasspinnar”, på busskurer och liknande. Kommunen har ingen 
avsikt att utöka antalet. Allmänna reklamskyltar har förhållandevis lågt 
allmänintresse i förhållande till annonsörens eget intresse av att göra reklam 
och få ut sitt budskap.  

I ytterstaden 
Utanför Promenaderna kan nya allmänna reklamskyltar tillåtas, men platsen 
måste bedömas noggrant vid varje lovgivning. Särskilt viktigt är detta vid 
Norrköpings infarter, som är stadens ansikte utåt och det första intryck som 
möter besökarna.  

Vägar 
Intill vägar, det vill säga inom själva vägområdet har endast väghållare rätt 
att sätta upp skyltar.  

Utanför planlagt område 
Länsstyrelsen prövar tillstånd inom ett avstånd av 50 meter från vägområde. 
Trafikverket behandlar frågor inom vägområde. 
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Markupplåtelse 
För fristående skyltar på kommunal mark krävs förutom bygglov ett avtal 
om markupplåtelse mellan skyltaktören och kommunen. För mer 
information om detta kontakta stadsbyggnadskontoret eller tekniska 
kontoret. 

Skyltar med ljus och rörelse 
Skyltar med ljus och rörelse kräver alltid bygglov oavsett storlek, 
utformning och placering. Hit hör alla former av elektroniska skyltar som 
växlar bild eller visar filmsekvenser.  
Byggnads- och miljöskyddsnämnden anser att skylttypen bör användas med 
omdöme i innerstaden.  

I vissa stadsmiljöer kan skylttypen i fråga ändå tillåtas. Den kan också vara 
ett positivt inslag som höjer brokigheten och intensiteten i en urban miljö 
som redan är vikt för dylika kvalitéer. Även inslag med kompletterande ljud 
kan tänkas så länge ljudnivån inte stör omgivningen. En noggrann 
bedömning görs vid varje bygglovs-prövning. 

Ljusstyrka 
I alla lysande skyltar (till exempel elektroniska skyltar, lysande fristående 
bokstäver och ljuslådor) ska ljusstyrkan vara automatiskt styrd via 
dagsljussensor så att den följer styrkan på dagsljuset. Automatiken ska vara 
inställd så att ljusstyrkan på skyltens yta inte överstiger 450 candela efter 
solens nergång. Denna begränsning gäller även belysta skyltar.  

Svårt att passa in i historiska miljöer  
Skyltar med inslag av rörelse i kombination med ljus är dessutom svåra att 
anpassa till kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta byggnader och 
miljöer. Skyltarna riskerar istället att på ett negativt sätt dominera den plats 
där de förekommer. Skyltar med ljus och rörelse kan lättare accepteras 
utanför centrum.  

Risk för olägenhet 
Skylttypens ljusintensitet och bildväxling kan utgöra olägenhet för 
människors hälsa för dem som bor eller arbetar i närheten. Dessa skyltar kan 
inte få bygglov. Prövning av skyltens olägenhet för människors hälsa gör 
samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsverksamhet.  
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Skyltar kan vara en trafikfara 
Parallellt med ett ökat antal elektroniska skyltar intill vägarna säger en 
alltmer samstämmig forskarvärld att dessa kan utgöra en fara för 
trafiksäkerheten. Trafikverket är den myndighet som bevakar detta område 
och deras riktlinjer är vägledande för kommunerna.  

För att bevilja nya elektroniska skyltar i trafikmiljön ska följande kriterier 
uppfyllas: 

• Föraren hinner bara se en bildväxling när den kör sträckan som 
bilden är synlig i skyltad hastighet  

• Varje budskap är kort och enkelt så att det uppfattas snabbt 
• Inga budskap är rörliga på något sätt 
• Ljusstyrkan anpassas efter omgivande ljus och ändras automatiskt så 

att det aldrig blir för starkt ljus och man bländas 
• Reklamen placeras där den inte konkurrerar med annat som 

fordonsförarna måste kunna uppfatta  
• Föraren har gott om tid på sig att hinna titta på reklamen. 

 
 

En minut mellan bildväxlingarna är en grundregel. 
 
Punkterna är hämtade ur ”Trafikverkets uppfattning om bildväxlande 
reklam intill vägar (juni 2014)”. 
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Handlingar som krävs för att söka bygglov för 
skylt 
För att en snabb handläggning ska kunna ske behöver vi få in följande 
handlingar och uppgifter:  

• Korrekt ifylld bygglovsansökan. Du kan ansöka digitalt eller via 
blankett. E-tjänst och blankett finns på kommunens webbplats:  
https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/671 
 

Följande handlingar ska bifogas till bygglovsansökan: 
• Situationsplan över fastigheten där skyltens placering är tydligt 

markerad, till exempel med en pil. Alternativt kan en tydlig 
planritning räcka. 

• Fotomontage eller fasadritningar som visar befintligt utseende och 
utseende efter åtgärden. 

• Måttsatt ritning över skylten som redovisar material. Uthängande 
skylt ska även vara måttsatt från skyltens undersida till trottoar.  

• En redovisning för hur ljusnivåerna regleras ska finnas med vid 
lysande skylt. 

 
 

Kontakt/besöksadress: 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Förvaltningshuset Rosen  
Trädgårdsgatan 21 
Telefon: 011-15 00 00 
 

https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/671
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