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Läs våra riktlinjer innan du söker bygglov 

Skyltar är ett välkommet inslag i stadsbilden om 

de utformas så att de framhäver staden och dess 

byggnader. Skyltarna ska samspela med 

stadsbilden och utformas så att de anpassas till 

byggnadens arkitektur. De ska anpassas till 

omgivningen vad gäller placering, storlek, form 

och färg i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 

1 § och 3 §. Även belysning av skylten kan ha 

betydelse för omgivningen speciellt under natten 

och den mörkare delen av året. Om du funderar 

på att sätta upp en skylt så kan det vara bra att 

veta att skyltar oftast kräver lov eller tillstånd.  

____________________________________________________________ 

Syftet med riktlinjerna 
 

Syftet med riktlinjerna för skyltar i Bjuvs kommun är att skapa en enhetlig, 

tydlig och vacker skyltning i kommunen. Med hjälp av riktlinjerna för 

skyltning vill vi skapa en trevlig och inbjudande stadsmiljö. Syftet är också 

att skapa en bra dialog mellan kommunen, företagare, fastighetsägare och 

andra aktörer som är inblandade vid uppsättning av nya skyltar eller ändring 

av gamla.  

 

Boverket definierar skylt som ”en skylt, flagga, anordning eller annat med 

syfte att förmedla information, budskap eller reklam med hjälp av bild, text, 

symbol eller annat”. Genom att skapa riktlinjer för skyltning i Bjuvs kommun 

vill vi underlätta för fastighetsägare och verksamhetsutövare att förtydliga 

vad som räknas som skylt och vilka lagar som gäller och vilka tillstånd som 

krävs. 

____________________________________________________________ 

Tillstånd och bygglov för skyltar 

För att sätta upp en ny skylt eller för att ändra en skylt krävs det ofta någon 

form av tillstånd eller lov.  

 

Inom område med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller 

väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar, enligt plan- och 

byggförordningen (PBF) 6 kap 3 §. För att få bygglov för skylt krävs det 

enligt plan- och bygglagen att skylten är lämplig för sitt ändamål, har en god 

form, färg och materialverkan, samt ska vara tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  

 

Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för skylt. 

Däremot kan det krävas andra tillstånd. För skyltar utanför detaljplan krävs 

tillstånd från länsstyrelsen. Om skylten är inom vägområdet krävs det också 

tillstånd från trafikverket enligt väglagen.  
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Uppsättning av skyltar på fasader och fastigheter krävs det förutom 

bygglov alltid fastighetsägarens tillstånd, eftersom det är fastighetsägaren 

som har det juridiska ansvaret för skyltar som är placerade på fastigheten.  

För skyltning inom vägområdet krävs det tillstånd från Trafikverket 

enligt väglagen. Detta gäller för alla typer av skyltar. Vägområdet kan vara 

12, 30 eller 50 meter beroende på vilken typ av väg det är. Trafikverket 

ansvarar för att de skyltar som sätts upp i vägområdet bidrar till en bra 

orientering och vägledning för trafikanter.  

 

Uppsättning av skylt på allmän plats kräver tillstånd av polisen enligt 

ordningslagen. Detta gäller bland annat gatupratare och affischer. Om 

skylten placeras på mark som ägs av kommunen krävs även tillstånd av 

kommunen.  

 

Ändring av skylt som är av väsentlig betydelse kräver nytt bygglov. Det 

kan handla om att skylten byter storlek, utformning eller budskap.  

____________________________________________________________ 

Utformning och placering 

 

Skyltar är ett välkommet inslag i stadsbilden om de utformas så att de 

framhäver staden och dess byggnader. Skyltarna ska samspela med 

stadsbilden och utformas så att de anpassas till byggnadens arkitektur och 

så att de passar till omgivningen vad gäller placering, storlek, form och färg i 

enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 1 § och 3 §. Skylten ska anpassas i 

storlek och utformning till andra skyltar på platsen och anpassas till platsens 

karaktär. 

Skyltens utformning ska anpassas till området, stadsbilden, 

byggnadernas utformning och ålder. Det innebär att skylten ska anpassas till 

områdets och byggnaden mått, fasadmaterial, fasaddetaljer och färgsättning 

när det gäller skyltens färg, form, placering, storlek och belysning. En skylt 

ska vara enkel och lättförstådd, utformningen ska lyfta stadsmiljön och 

belysta skyltar ska bidra till en ökad trygghetskänsla i staden.  

Skyltens storlek ska anpassas till omgivningen i övrigt och får inte ta 

överhand. Utformning och placering av skylt ska bidra till synlighet inte 

storleken på skylten.  

 

Skyltens text ska vara enkel och kort för att få ut information på bästa sätt. 

En skylts text blir tydligare och bättre om den är kortfattad. Textens storlek 

ska vara anpassad till den hastigheten som förbipasserande rör sig i. 

Färgvalet på skylten och texten är viktig för att kunna tyda budskapet. Välj 

färger som passar in i omgivningen. 

Skyltens belysning gör att budskapen syns även under kvällarna. 

Belysta skyltar bidrar även till en ökad trygghetskänsla hos besökare och 

boende i området under kvällstid. Det finns många olika former av belysning 
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och det är viktigt att ljusstyrkan inte uppfattas som störande för boende i 

området eller för trafikanter. Inom detaljplanerat område så krävs det 

bygglov för att belysa skyltar.  

Placering av skylt är en stor faktor till hur synlig skylten blir. Vid placering 

av skylt ska hänsyn tas till byggnadens arkitektur och skylten ska placeras 

så att den kompletterar byggnadens estetiska uttryck. Skylten ska placeras 

så att den är synlig för alla, dock får skylten inte placeras så att det finns risk 

för kollision med skylten. Det ska finnas en fri höjd på 2,5 meter över 

gångbanor och 4,7 meter över körbanor för att inte medföra risk för kollision 

med förbipasserande. Skyltar ska alltid placeras så att de inte medför några 

risker ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

____________________________________________________________ 

Olika former av skyltar 

Profilbokstäver och målade bokstäver är en typ av skylt som är lätt att 

anpassa till olika byggnader och miljöer. Bokstäverna monteras eller målas 

direkt mot fasaden och byggnadens fasad syns mellan bokstäverna vilket 

gör att denna skylt enkelt går att anpassa till omgivningen och till 

byggnaden. Storleken på bokstäverna ska utformas efter byggnaden. 

Bygglov krävs.  

 

Planskyltar finns i flera olika material och har tryckta eller målade 

bokstäver. Denna skylt går att anpassa till olika byggnader och miljöer. Om 

skylten är täckande ska den inordna sig i fasaden och inte dölja 

fasaddetaljer. Bygglov krävs.  
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Flaggskyltar passar ofta bra in i äldre miljöer. Skylten placeras i rak vinkel 

mot fasaden och i när anslutning till entrén. Flaggskyltar eller andra typer av 

utstående skyltar ska ha en fri höjd på 2,5 meter över gångbanor och 4,7 

meter över körbanor för att inte medföra risk för kollision med 

förbipasserande. Bygglov krävs.  

 

Plastfolie i skyltfönster som fästs direkt på glas. Denna skylt påverkar 

inte byggnadens utseende eller fasad om den utformas så att större delen 

av fönstret hålls fritt, då krävs inte bygglov. Men om texten eller budskapet 

täcker större delen av fönstret krävs det bygglov för fasadändring. 
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Belysta skyltar och lysande skyltar gör att skylten även går att se på 

dygnets mörkare timmar. Vid rätt utförande kan de bidra till en ökad 

trygghetskänsla. Denna typ av skylt ska inordna sig i fasaden och 

belysningen ska utformas så att den inte stör boende eller trafikanter. 

Bygglov krävs för belysta och lysande skyltar. Tänk på att om du redan har 

en skylt och vill belysa denna så kräver det bygglov.  

Skyltpyloner passar vid industritomter eller liknande då man tydligt ser 

skylten från ett långt avstånd. Det är fristående skyltar och de ska anpassas 

till utförandet och till storleken utifrån platsen. Bygglov krävs.  

 

Verksamhetsskyltar ska placeras i direkt anslutning till entrén monterade 

direkt på fasaden, fastighetsägarens tillstånd krävs. Fritt stående 

verksamhetsskyltar ska undvikas. I industri- och verksamhetsområden kan 

fristående verksamhetsskyltar medges men då ska flera verksamhetsskyltar 
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sammanfogas på en gemensam skylt och placeras på en strategisk plats vid 

infart till området eller vid entrén. Utformningen på företagens olika skyltar 

ska samspela. Bygglov krävs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsskyltar används 

vanligen vid bostads- eller 

verksamhetsområden. Denna 

skylt hjälper besökare att hitta 

rätt i ett område. Placeringen 

bör vara tydlig och i direkt 

anslutning till infarten till 

området. Placeringen av skyltar 

måste alltid ske med 

trafiksäkerheten i första hand. 

Bygglov krävs. 

Skyltar med rörliga budskap 

kan vara trafikfarliga då de drar till 

sig uppmärksamhet och ska 

därför undvikas. Det är också 

svårt att få dessa skyltar att 

smälta in i omgivningen och 

passa in i bebyggelsen. 

Ljusväxling och ljusstyrka som 

dessa skyltar ofta bidrar med kan 

många gånger uppfattas som 

störande. Bygglov krävs. 

Skyltband som upprepar 

budskapet längs med 

fasaden går inte att 

anpassa till byggnadens 

arkitektur eller områdes 

arkitektur och därför ser vi 

att en annan typ av skylt 

används. Bygglov krävs.  

 

Takmonterade skyltar 
är skyltar som är 

monterade ovanför 

takfoten. Dessa skyltar är 

svåra att uppfatta och 

påverkar i stor grad hur 

byggnaden uppfattas. Vi 

ser gärna att en annan typ 

av skylt används. Bygglov 

krävs. 
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Mindre fasadflaggor 

som inte är fastmonterade 

kräver inte bygglov. Tänk 

på framkomligheten för 

förbipasserande så att 

flaggan inte utgör ett 

hinder. Det ska finnas en fri 

höjd på 2,5 meter över 

gångbanor och 4,7 meter 

över körbanor för att inte 

medföra risk för kollision 

med förbipasserande. 

Bygglov krävs inte. 

Gatupratare eller 

liknande ska placeras 

direkt intill verksamheten. 

Tillstånd från 

fastighetsägaren krävs. 

Denna typ av skylt kräver 

även polistillstånd som ska 

förnyas varje år. Denna 

skylt kan utgöra en fara för 

förbipasserande och ska 

placeras intill en vägg, träd 

eller annat befintligt hinder. 

Denna skylt får endast vara 

utplacerad under 

verksamhetens öppettider 

och får inte låsas fast. 

Bygglov krävs inte.  

 

Affischtavlor för 

affischer kräver bygglov, 

däremot så är själva 

innehållet inte 

bygglovspliktigt. Lösa 

affischer som sätts upp på 

elskåp, väggar eller 

liknande och som är vid 

allmän plats kräver 

polistillstånd och 

fastighetsägarens tillstånd.  
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Reklamskyltar är endast 

tillåtna om de är vända in 

mot de verksamheter som 

man önskar göra reklam 

för. Placering för denna 

skylt kan vara på tillhörande 

parkering, på tillhörande 

husvägg, eller liknande 

placering. Reklamskyltar 

konkurrerar ut annan viktig 

information och passar inte 

in i andra omgivningar än i 

de för verksamheter. 

Bygglov krävs. 

Tillfälliga skyltar är skyltar 

som placeras ut under en viss 

period. Exempel på tillfälliga 

skyltar är arbetsplatsskyltar. 

En tillfällig skylt kräver inom 

detaljplanerat område 

tidsbegränsat lov. Vilka 

tillstånd som gäller beror på 

typ av skylt och placeringen av 

denna. Om skylten kan 

medföra en väsentlig 

försämrad utsikt för grannar 

eller boende bör man tidigt 

samråda med dessa innan 

skylten sätts upp. Tänk på att 

tillfälliga skyltar ska monteras 

ner. Bygglov krävs.  

 

Hänvisningsskyltar som 

inte är direkt i anslutning till 

verksamheten utan fungerar 

som reklam är inte tillåtna 

eftersom de skymmer 

eventuellt viktigare budskap 

och de passar inte in i 

omgivningen. I direkt 

anslutning till infarten till 

större verksamhetsområden 

kan en samlingsskylt med 

de verksamheter som finns i 

området i vissa fall tillåtas, 

se verksamhetsskyltar. 

Bygglov krävs. 
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övriga skyltar. Det finns många 

olika typer av anordningar som kan 

användas för att förmedla budskap om 

en verksamhet. Markiser och 

flaggstänger är vanliga exempel på 

detta. Flaggstänger omfattas inte av 

bygglov. Både flaggor och markiser 

ska likt andra skyltar anpassas till 

omgivningen till färg, storlek och 

utformning. Uppfällbara markiser 

kräver normalt inte bygglov så länge 

de inte bidrar till en betydande 

fasadändring. Men om markisen 

förses med företagets namn är den att 

uppfatta som en skylt och kräver då 

bygglov. Tänk på bestämmelserna om 

frihöjd vid montering av markis, det 

ska finnas en fri höjd på 2,5 meter 

över gångbanor och 4,7 meter över 

körbanor för att inte medföra risk för 

kollision med förbipasserande. Jalusier 

kan också vara en skylt om text eller 

bild placeras på denna. Jalusier 

används vanligen över skyltfönster 

under natten, skyltar på jalusier är 

svåra att anpassa till byggnaden och 

till omgivningen. Vi ser gärna att en 

annan typ av skylt används. Bygglov 

krävs. 

Vägvisning är skyltar som kan visa 

vägen till en ort, en bensinstation 

eller ett intressant turistmål. Det är 

väghållningsmyndigheten som du 

ska vända dig till om du vill ha 

vägvisningsskylt. På landsbygden 

och för större vägar är det oftast 

Trafikverket som är väghållare. För 

de centrala delarna av kommunen 

och vid namngivna gator är det 

vanligen kommunen som är 

väghållare. För frågor om vägvisning 

i Bjuvs kommun ska du kontakta 

Tekniska driftavdelningen. Bygglov 

krävs inte. 
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____________________________________________________________ 

 

Skyltar inom kulturhistoriskt värdefulla områden och på 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Eftersom byggnader och områden som är kulturhistoriskt värdefulla inte får 

förvanskas omfattar detta även skyltning. Om du vill sätta upp en skylt inom 

detta område måste skylten anpassas noga efter platsen. Dessa byggnader 

och miljöer ska bevaras och tas tillvara på från kulturhistorisk, miljömässigt 

och konstnärlig synpunkt, enligt Plan- och bygglag (2010:900) 

8 kap 13 §. 

____________________________________________________________ 

Att ansöka om bygglov för skylt 

Att tänka igenom: 

 Om du inte äger byggnaden du vill sätta upp en skylt på behöver du 

fastighetsägarens tillstånd. Fastighetsägaren kanske har ett 

skyltprogram eller en tanke om hur skyltningen på huset ska 

samordnas. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för det som händer 

på fastigheten och dess byggnader. Även om någon annan än 

fastighetägaren, exempelvis en lokalhyresgäst sätter upp en skylt 

utan bygglov så är det fastighetsägaren som är ansvarig. 

 

 Använd riktlinjerna i detta skyltprogram när du utformar din skylt. 

Tänk på vad du vill förmedla och att anpassa detta till området, huset 

och din verksamhet. Korta och tydliga budskap fungerar bäst på 

skyltar, undvik upprepning. 

 

 Se till byggnadens förutsättningar där du tänkt placera skylten, 

många byggnader har platser på fasaden där en skylt kan placeras 

för att komplementera byggnaden. 

 

 För utformning av skylt är det bra att vända sig till en kvalificerad 

skylttillverkare. 

 

Rådfråga gärna oss på plan- och byggavdelningen i ett tidigt skede om 

placering och utformning av skylt. 

____________________________________________________________ 

Olovlig skyltning 

Skyltar som sätts upp utan bygglov är att betrakta som olovliga. För en 

olovlig skylt tas det ut en byggsanktionsavgift (plan- och byggförordningen 9 

kap).  
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Byggnadsnämnden kan även förelägga den som olovligen satt upp en skylt 

att avlägsna denna, ett sådant föreläggande kan förenas med vite.   

____________________________________________________________ 

Så söker du bygglov 

Om det du vill bygga kräver bygglov gör du en ansökan hos plan- och 

byggavdelningen. Din ansökan  måste innehålla beskrivningar, bilder och 

ritningar som gör det möjligt för plan- och byggavdelningen att göra en 

korrekt bedömning av hur skylten ska se ut.  

Nedan följer en förklaring av de handlingar som ska lämnas in vid ansökan 

om bygglov för skylt.  

 Blankett ”Ansökan om bygglov”. Blanketten hittar du på vår hemsida: 

www.bjuv.se. Det går också bra att hämta blanketten på 

kontaktcenter på Mejerigatan 3 i Bjuv. 

 

 Eventuellt medgivande från fastighetsägaren. 

 

 Om ansökan gäller en fristående skylt behövs en situationsplan med 

skyltens placering inritad. Bjuv kommuns kontaktcenter kan hjälpa 

dig att få en situationsplan, telefon 042 – 458 50 00. 

 

 Måttsatta fasadritningar i skala 1:100 med skylten inritad och 

måttsatt. 

Fotomontage eller illustration bör bifogas där skyltens utformning, 

yta, material, kulör, mått och tjocklek framgår.  

 

 Om skylten ska belysas eller vara belyst ska det lämnas in en 

redovisning av belyst skylts ljusstyrka och spridningsvinklar.  

 

Dessa handlingar lämnas in till plan- och byggavdelningen i 2 exemplar.  

Skicka in den kompletta ansökan till:  

Plan- och byggavdelningen  

Box 501 

267 25 Bjuv 

____________________________________________________________ 

Kostnad för bygglov 

Bjuvs kommun har antagit SKL- taxa från 2011.  

_______________________________________________________ 

Vill du ha mer information eller rådgivning? 

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna Bjuv kommuns 

kontakcenter, telefon 042 – 458 50 00. 


