Skyltpolicy för Örkelljunga kommun
Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 § 82
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Inledning
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att
kommunen ska ta fram policys vars syfte är att
konkretisera arbetet med att förvalta och förädla vår
identitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför
tagit fram en skyltpolicy för Örkelljunga kommun,
som en del i arbetet för att uppnå huvudmålet att
det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i
Örkelljunga kommun.
Syfte
Skyltar är en naturlig del av städer och byars
stadsbild. De har till funktion att upplysa om
lokaliseringar, göra det lätt att hitta vägen och
marknadsföra verksamheter. Skyltningen bidrar
också till det gestaltade rummet och det är därför
viktigt att den har en tilltalande utformning, som inte
tar över.
Örkelljunga kommun vill med detta dokument
verka för en god dialog mellan allmänheten
och kommunen. Målet är att skapa skyltning i
Örkelljunga kommun som bidrar till kommunens
attraktivitet. Dokumentet ska användas som råd och
riktlinjer för den som vill sätta upp någon form av
skylt.

För nya skyltar krävs det nästan alltid bygglov eller någon form av tillstånd.
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Råd och riktlinjer
Placering
Det första steget i att sätta upp en skylt är att ta
reda på de förutsättningar som omgivningen ger.
En grundprincip, som gäller inne i kommunens
orter (Örkelljunga, Skånes Fagerhult, Åsljunga,
Eket och Skånes Värsjö) är att skylten ska sitta
på fasaden. Ute på landsbygden är det också bra
om skylten kan fästas på fasaden, i annat fall ska
skyltningen ske på tomten. Var på byggnaden kan
skylten sitta? Titta på husets arkitektur. I regel är
det inte en god idé att skylta på husets fasaddetaljer
som ger byggnaden sin karaktär. Försök istället att
fästa skylten där den inte konkurrerar med byggnadens formspråk. Utför infästningen av skylten på
ett sätt som inte skadar eller förfular huset.
Utformning
Var gärna återhållsam i skyltens utformning, när
det gäller storlek och färg. I regel träder en enkel
stilren skylt fram mer, än en skrikig med mycket
information. Ju mindre information som skylten
innehåller, desto bättre skylt! Enkelheten gör att
budskapet går fram. Enkel och tydlig skyltning
gynnar både verksamheten och stadsmiljön. Överflödig och störande skyltning får inte förekomma.
Tänk på äldre tiders skyltning, där en kringla kort
och gott betydde bageri, eller en sax betydde frisör.
Genom att på skylten låta flera olika budskap
trängas blir den svårare att ta till sig. Välj gärna
gedigna material till skylten, som ger den ett robust
uttryck och anlita gärna proffs på layout, så att typsnitt, färger och logotyper stämmer överens.
Hur stora bokstäver du använder på skylten avgör
läsbarheten. En grundprincip gör gällande att en
text är läsbar på ett avstånd som motsvarar ungefär
300 gånger skriftens höjd. Alltså är en skylt med 10
centimeter höga bokstäver läsbar på 30 meters håll.
I mörker upplevs gaturummen annorlunda. Fundera gärna på hur din skyltning fungerar i mörker.

Hur skyltar grannen? Hur kan våra skyltar samverka? På
Storgatan i Örkelljunga finns ett gott exempel på hur tre olika
verksamheters skyltar fungerar i samklang med varandra.

Olika krav i olika miljöer
Inne i kommunens tätorter; Örkelljunga, Skånes
Fagerhult, Åsljunga, Eket och Skånes Värsjö är det
bra om skyltningen är anpassad till bykaraktär, det
vill säga mindre skyltar, direkt på fasaden.
På industriområden, som har en annan skala än
tätorterna, kan även skyltningen tillåtas ha en annan skala. Ska du skylta en fastighet med särskilt
höga arkitektoniska eller kulturhistoriska värden är
det extra viktigt att skyltningen görs på ett smakfullt sätt.

Hänsyn till omgivningen
Tänk gärna på gaturummets helhet. Hur skyltar
grannen? Hur kan våra skyltar samverka? I de
fall en byggnad med flera olika verksamheter har
samma fastighetsägare kan fastighetsägaren med
fördel ta fram egna riktlinjer som gör att byggnadens skyltning upplevs som en helhet.
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Olika skylttyper
Fasadskylt
Skylt som fästs på fasaden. Kan vara lösa bokstäver
som monteras direkt på väggen, målade bokstäver,
eller en skylt på en egen skiva. Bygglov krävs inom
detaljplanerat område och inom sammanhållen
bebyggelse.
Flaggskylt
Skylt som monteras på fasaden, vinkelrätt mot byggnadskroppen. Används där kunden i huvudsak
passerar på gatan och inte upplever byggnadens fasad
på håll. Placeringen bör vara så nära entrén som möjligt. Flaggskylten bör inte vara större än 0,5 kvadratmeter, inte sticka ut mer än en meter och inte hänga
ner mer än 50 centimeter. Fri höjd ska vara minst 2,2
meter. Om skylten hänger utanför gångbanan måste
den fria höjden vara minst 4,5 meter. Bygglov krävs
inom detaljplanerat område och inom sammanhållen
bebyggelse.

Texten på denna fasadskylt är urstansad i metallen, vilket ger
en enkel och vacker effekt.

Neon-/diodskylt
Kan vara neonskyltar eller LED-skyltar, upplysta skyltar eller elektroniska skyltar. Undvik stora lysande ytor
och visa hänsyn till omgivningen. Elektroniska skyltar
försöker vi i största möjliga mån att undvika, eftersom
de tar över gaturummet och lätt distraherar tillexempel bilister, vilket kan leda till olyckor. Bygglov krävs
inom detaljplanerat område och inom sammanhållen
bebyggelse.
Fönsterskylt
En skylt i fönstret kräver inget bygglov. Ofta kan dekaler på skyltfönstret fungera lika väl som fasadskyltar.
Dekaler på fönster kräver i de flesta fall inte bygglov.
Om dekalerna överstiger 20 % av fönstrets yta kan det
dock komma att påverka byggnadens karaktär i sådan
utsträckning att det bedöms som en väsentlig fasadändring, vilket kräver bygglov.
Pylonskylt
Denna typ av skyltning är endast lämplig på
stora verksamhetsområden och områden med
industriområdeskaraktär. Skylten ska placeras på
den egna fastigheten och får inte innebära fara för
trafiksäkerheten. Bygglov krävs, ibland även tillstånd.
Takskylt
En takskylt är en skylt som sticker upp ovanför byggnadens takfot. Kommunen försöker i största möjliga
mån att undvika dessa skyltar, eftersom de lätt tar över
och tar fokus från byggnaden. Bygglov krävs.
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Lösa bokstäver som monteras direkt på fasaden kan vara ett
tilltalande sätt att skylta. Texten räknas också som skylt.

En flaggskylt är en skylt som hänger vinkelrätt ut från fasaden.

Även text som är målad direkt på fasaden räknas som skylt.

Dekaler i skyltfönstret kan fungera lika bra som en skylt. Så
länge dekalerna inte täcker mer än 20% av fönsterytan krävs
inget bygglov.

Skyltar som lyser eller är upplysta kan bidra positivt till stadsbilden på dygnets mörka timmar.

Pylonskyltar passar bäst i områden med industriområdeskaraktär. Tänk på trafiksäkerheten.

En takskylt är en skylt som sticker upp ovanför byggnadens takfot. I görligaste mån försöker kommunen numera att undvika
takskyltar. I det här fallet rör det sig om en gammal skylt och då fanns det inget hinder.
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Orienteringsskylt
Skylt som endast fungerar som stöd för orientering. Kan också vara en skylt med en karta över till
exempel ett industriområde. Bygglov krävs inom
detaljplanerat område och inom sammanhållen
bebyggelse.
Reklamaffisch
Reklamaffischer av tillfällig karaktär kan tillåtas på
särskilda platser. Kontakta gata/park via kommunens växel för information om detta.

En orienteringsskylt ger överblick och hjälper dig att hitta.

Gatupratare
Ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
Var uppmärksam så att din gatupratare inte hindrar
framkomligheten för tillexempel rullstolar och
barnvagnar. Ta in din skylt efter stängningsdags.
Gatupratare kräver polistillstånd. Kommunen försöker i största möjliga mån att undvika snurrande
eller vippande skyltar.
Markis
Uppfällbara markiser behöver oftast inte bygglov.
Markiser som är försedda med verksamhetens
logga eller annat budskap betraktas som skyltar
och kräver därmed bygglov. Om bygglov söks för
markis med reklamtext bör texten placeras i markisens framkant. Även om markisen inte kräver
bygglov är det viktigt att tänka på att byggnaden
inte förvanskas genom markiserna, samt att den
egna eller grannens skyltning inte döljs. Tänk också
på att fri höjd vid gångbanan ska vara minst 2,2
meter och annars 4,5 meter.

Reklamaffischer av tillfällig karaktär placeras ut i samråd med
enheten för gata och park.

Vepa/Banderoll
Vepor och banderoller räknas som bygglovspliktiga
skyltar. Skylten har en tillfällig karaktär och sitter
oftast uppe en begränsad tid. Denna typ av skyltning innebär stor inverkan i gaturummet, därför
försöker kommunen i största möjliga mån att undvika dessa skyltar.
Flaggor
Flaggor och flaggstänger kan kräva bygglov. I stora
mängder och med starka färger har de stor inverkan på den gestaltade miljön. Rådgör därför med
samhällsbyggnadsförvaltningen om det krävs tillstånd. Flaggor från fasad ska placeras så att fri höjd
är minst 2,2 meter. Hänger flaggan utanför gångbanan är det fri höjd 4,5 meter som gäller.
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Gatupratare kräver polistillstånd.

Markiser med verksamhetens logga eller annat budskap kan
vara ett subtilt sätt att marknadsföra sig. Kräver bygglov.

Byggplatsskylt
Inom en byggarbetsplats kan man utan bygglov
placera skyltar som informerar om bygget, om
skylten inte är uppsatt mer än sex veckor. Ska din
skylt vara uppsatt en längre tid ska bygglov sökas.

Vepor och banderoller är bygglovspliktiga. Placeringen av
denna banderoll har gjorts med hänsyn till detaljer i fasaden.

Flaggor kräver oftast inte bygglov.

Nedan: Byggplatsskyltar, som denna utanför Forum Örkelljunga, kräver inte bygglov under förutsättning att de endast
finns uppsatta under sex veckor, annars krävs bygglov.
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Bygglov och tillstånd
Bygglov
Inom detaljplanerat område och sammanhållen
bebyggelse krävs alltid bygglov för uppsättande av
ny skylt. Det krävs också bygglov för väsentlig ändring av befintlig skylt. Ansvaret för att se till att rätt
tillstånd eller lov finns är fastighetsägarens. Ibland
kan bygglov krävas även för skylt utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse, om
skylten är av sådan art att den klassas som byggnadsverk, till exempel släpvagnar och ställningar.

Tillstånd
Utanför detaljplanerat område kan det krävas
tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller
markägaren. Inom allmän plats krävs tillstånd från
polisen.

Så här ansöker du om bygglov:
För att din ansökan ska kunna behandlas så snabbt
som möjligt bör den vara tydlig och innehålla
följande:

Markägare
Inhämta alltid markägarens tillstånd för uppsättande av skylt.

•

Ifylld ansökningsblankett. Ansökningsblanketten heter ”Ansökan om bygglov, marklov och
rivningslov” och hittas på kommunens hemsida:
www.orkelljunga.se

•

Måttsatt och skalenligt situationsplan som
visar skyltens placering

•

Måttsatt och skalenlig fasadritning, alternativt
fotomontage som visar före/efter

•

Måttsatt och skalenlig sektionsritning för
flaggskylt, eller annan skylt som sticker ut från
fasaden, där fri höjd 2,2 meter för gångbana
och 4,5 meter utanför gångbana redovisas

•

Redovisning av eventuell belysning

Ansök om bygglov i god tid.
Skicka din ansökan till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
286 80 Örkelljunga
Att ansöka om bygglov är förenat med en kostnad.
Kommunen debiterar enligt Sveriges kommuner
och landstings plan- och bygglovstaxa.
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Polisen
Tillfälliga skyltar och affischer på allmän plats kräver polismyndighetens tillstånd. Kontakta Polisen
på 114 14.

Trafikverket
Skyltning nära vägar är alltid tillståndspliktigt, även
om skylten står på hjul. Trafikverket ska höras vid
placering av skyltar längs de vägar där Trafikverket
är väghållare. Trafikverket accepterar inte skyltar
placerade nära vägbanan eller i slänt mot dike vid
vägbana. Kontakta Trafikverket på 0771-921 921.
Länsstyrelsen
Utanför detaljplanelagt område ges tillstånd för
skyltar av Länsstyrelsen. Åtgärder bedöms med
hänsyn till bland annat trafiksäkerhet och kulturmiljö. Inom 50 meter från allmän väg krävs tillstånd när skylten inte är bygglovspliktig. Det krävs
alltid väghållarens tillstånd. Länsstyrelsen har en
restriktiv hållning till skyltar utmed motorvägen.
Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län på 040-25 20 00

Lagstiftning
Plan- och bygglagen (2010:900) PBL
Tillämpliga paragrafer: 2 kap 6 §, 8 kap 1 §
Plan- och byggförordningen (2011:338) PBF
Tillämpliga paragrafer: 6 kap 3 §
Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning skyltning (1998:814) LGS
Tillämpliga paragrafer: § 5-10
Förordning om gaturenhållning och skyltning (1998:929) FGS
Tillämpliga paragrafer: § 2-3
Ordningslagen (1993:1617) OL
Tillämpliga paragrafer: 3 kap § 1-3
Väglagen (1971:948) VL
Tillämpliga paragrafer: § 3, § 43, § 46
Lokal ordningsstadga för Örkelljunga kommun, antagen av KF 2012-12-17 § 160.
Tillämpliga paragrafer: § 6
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