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Skyltpolicy

Riktlinjer för skyltning

Allmänna riktlinjer

Denna skyltpolicy är framtagen med syftet att vara ett gemensamt ramverk för skyltning i Vellinge
kommun. Skyltpolicyn ska bidra till att stärka Vellinge kommuns varumärke och inspirera till en
medveten och samlad skyltning. Policyn ska vara vägledande för skyltning på kvartersmark och allmän platsmark. Policyn innehåller också skyltar för kommunala verksamheter. Skyltningen i Vellinge
kommun ska baseras på följande punkter:
• Skyltning som del av ett större sammanhang
En skylt placeras i ett sammanhang. På en fasad i ett gaturum eller kanske fristående, längs en väg
på landsbygden. I båda fallen ska skylten anpassas till platsen där den ska framföra sitt budskap, till
platsens stadsbild eller landskapsbild. Det handlar om skyltens uttryck, dess färg form och storlek,
men också om hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet.
• Sparsam och samlad skyltning
Skyltningen ska vara sparsam, samlad och anpassad till platsens karaktär, behov och skala. En generellt restriktiv hållning till skyltning bidrar till att låta platsen framträda. Skyltning som hänvisar till
verksamheter och institutioner bör undvikas förutom i direkt anslutning till byggnaden.
• Skyltning som stärker platsens identitet och karaktär
Skyltningen ska bidra till att stärka platsmedvetenheten och möjligheten att orientera sig i kommunen och dess orter. Platsernas identitet bör stärkas och skyltningen har stor betydelse för denna. En
plats bör tidigt ges ett namn som inte har att göra med en specifik verksamhet vid denna. Anpassning till den specfika miljön och medvetenhet om dess karaktär och materialitet är av stor betydelse
för att uppnå en attraktiv och stringent skyltning. De i översiktsplanen identifierade karaktärsområdena skall beaktas vid framtagande av nya skyltar (se kartan på sidan 4)
Skyltar på allmän platsmark
Riktlinjer för skyltning på allmän platsmark regleras separat genom dokumentet
Tillfälliga upplåtelser av offentlig mark (2015-03-25) framtagen av nämden för gemensam medborgarservice som finns att tillgå på kommunens hemsida.
Definitioner
En skylt är en tavelliknande anordning med någon upplysning eller dylikt ofta avsedd för allmänheten. Skyltar omfattas av plan- och bygglagen (PBL), väglagen (VL) och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS). Vägmärken som ofta benämns som skyltar i dagligt
tal är trafikanordningar och omfattas av vägmärkesförordningen (VMF). Dessa ingår inte i denna
skyltpolicy.
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Riktlinjer för skyltning

Skyltning och karaktärer

En skylt påverkar och påverkas av miljön på den specifika platsen. En skylt ska underordna sig
platsens karaktär, stil och skala. De i översiktsplanen identifierade karaktärsområdena och de
specifika stadsmiljöprogrammen för Vellinge, Skanör och Falsterbo ska beaktas när en skylt tas
fram.
Karaktärsområden ur Översiktsplan 2010.
I. Järnvägsorterna, Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie - ”Växande robusta byar i backarna utmed järnvägen”
II. Byarna på slätten, Hököpinge, Gessie, Gessie kyrkby - ”Inbjudande byar mitt på slätten”
III. Jordbrukslandskapet - ”Den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar”
IV. Vellinge och omnejd, Vellinge, Håslöv - ”Den idylliska lantliga staden på Söderslätt”
V. Höllviken, Ljunghusen, Rängs sand - ”Den tilldragande nya staden i skogen vid stranden”
VI. Skanör, Falsterbo - ” Pittoreska historiska tvillingstäder nära strand och hed”

Stadsmiljöprogram
Stadsmiljöprogram för levande centrum finns antagna för
Vellinge tätort, Skanör och Falsterbo.

Karaktärsområden identifierade i översiktsplan 2010
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Riktlinjer för skyltning
Skyltning i centrummiljöer

I centrummiljöer förekommer många skyltbehov på en
begränsad yta. Detta medför ett behov av en restriktiv
och samlad skyltning. Verksamheter ska beredas goda
möjligheter att synas och saluföra sig samtidigt som
platsens övergripande karaktär ska tas i beaktning.
Skyltning i kulturmiljöer

På platser med särskilt värdefull miljö är det extra viktigt
att tillämpa ett samlat formspråk som stämmer väl in
med stads- och landskapsbilden. Skyltens grafiska uttryck, materialitet och skala har stor inverkan på miljön.

Centrummiljö i Vellinge

Skyltning i randzonen

I ett samhälles ytterkanter, där bebyggelsen möter
landsbygden förekommer också skyltning. Byggnaderna
ligger glesare och gaturummen är inte lika väldefinierade
som i centrum. De allmänna riktlinjerna för skyltning är
dock lika viktiga här, med omsorg om denna skyltning
blir entrén till samhället eller orten vacker.
Skyltning i industri- och verksamhetsområden

Kulturmiljö i centrala Falsterbo

I verksamhetsområden förekommer ofta en mer storskalig bebyggelse och här kan det vara befogat med
större skyltar. Stora skyltar medför större krav på god
gestaltning och samordning. I första hand ska skyltarna
placeras på huvudbyggnadens fasad och i andra hand
fristående på tomtmark. Fristående skyltar, pyloner och
master för enskilda verksamheter tillåts enbart i undantagsfall och ska då placeras i anslutning till verksamhetens byggnad.
Större samlingsskyltar med flera företagsnamn kan
placeras vid infarter till verksamhetsområden och underlätta orienterbarhet inom området. Med samordnad
skyltning och gemensamt skyltprogram minskas risken
för brokig och svårläst miljö.

Kulturmiljö i Skanör

Skyltning på landsbygden

För att sätta upp skyltar utanför detaljplanelagt område
krävs i regel länsstyrelsens tillstånd. Trafiksäkerheten
ska beaktas, liksom anpassningen till stads- eller landskapsbilden och till eventuella byggnader där skylten ska
placeras. För att sätta upp en fristående skylt mindre än
50 m från allmän väg krävs tillstånd enligt väglagen.

Verksamhetsområde i Vellinge

Utanför detaljplanelagt område kan det även fodras
tillstånd enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Kontakta förvaltningsenheten på länsstyrelsen för information om vad
som gäller i det enskilda fallet.
Jordbrukslandskapet vid Östra Grevie
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Utformning av skyltar

Generella principer

Vid utformning av skyltar ska många aspekter och intressen beaktas. Detta kapitel behandlar generella utformningsprinciper för skyltning i Vellinge kommun.
JANSSON & ANDERSSON
MASKINPOOLEN

Samlad och ordnad placering

BLOMBERGS UR

En skylt ska placeras omsorgsfullt och i samklang med
platsens karaktär och husens arkitektoniska uttryck. Om
flera skyltar placeras på samma fasad ska dessa samordnas och placeras grupperat. Skyltar utan Skyltar som inte
längre är aktuella och eller innehar ett särskilt kulturhistoriskt värde ska tas bort.

HÅRMAKERIET

KONDITORI KRINGLAN

Illustration - placering på fasad
Skyltar som placeras på fasad ska samspela med byggnadens uttryck. Om flera skyltar sätts upp på samma
byggnad ska dessa samordnas och grupperas.

Framkomlighet och tillgänglighet

Krav på framkomlighet och tillgänglighet ska tillgodoses.
Framkomlighet för synskadade och rörelsehindrade ska
beaktas, liksom utrymme för snörökning, sophantering,
och räddningstjänst samt andra mer eller mindre regelbundna flöden och aktiviteter på platsen.

Fri höjd min 4,5m

Fri höjd ovan trottoar och körbana

5m

Maxhöjd
0,8m

Maxhöjd
0,8m

0,8m
0,8m
Trafiksäkerhet
vid korsningar
och hörn

Vid placering av
fristående7 mskyltar ska hänsyn tas till
tra7m
7m
GATA
GATA
fiksäkerhet. Skyltar får inte placeras så att vägmärken och
trafiksignaler skyms. Vid gathörn ska en sikttriangel med
10 meter i vardera riktning hållas fri från visuella hinder
högre än 0,8 m.

7m

Illustration - utstående skyltar från fasad.
Fria höjdmått enl. lokala ordningsföreskrifter
för Vellinge Kommun.

Maxhöjd

Maxhöjd

5m

10 m

5m

Körbanekant

10 m

5m

Maxhöjd
0,8m

Fri höjd min 2,5m

10 m

10 m

Maxhöjd
0,8m

Fasta föremål ska placeras med en fri höjd om minst 2,5
meter över gångytor och cykelbanor och får inte placeras
närmare körbanekant än 1,0 meter. Över körbanor krävs
en fri höjd av 4,6 meter. Gågator och gångfartsområden
räknas som körbanor i sin helhet om separata gångbanor
saknas. Uppfällbara markiser och liknande anordningar får
sättas
upp med en fri höjd om 2,3 meter
över gångbana.
G/C-VÄG
G/C-VÄG
De får ine placeras närmare körbanekant än 0,6 meter.

Maxhöjd
0,8m

10 m

10GATA
m

2,5 m

GATA

Maxhöjd
0,8m

GATA

7m

Maxhöjd
Illustration - sikttriangel vid G/C-Väg
0,8m

Illustration
- sikttriangel vid utfart Maxhöjd
Maxhöjd
0,8m 5 respektive 7 m från gatukorsning skall hållas
2,5 m från utfart
0,8mskall hållas
fritt från föremål över 0,8m höjd.
fritt från föremål över 0,8m höjd.
2,5 m
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2,5 m

10 m

Maxhöjd
0,8m

Maxhöjd
0,8m
10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

5m

5m

Maxhöjd
0,8m

10 m

2,5 m

Maxhöjd
0,8m

10 m

7m
2,5
m

2,5 m

GATA

2,5 m

Maxhöjd0,8m
0,8m

2,5 m

2,5 m

Maxhöjd

Maxhöjd
0,8m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

Maxhöjd
0,8m

GATA

GATA

10 m

G/C-VÄG
UTFART

UTFART

GATA

Maxhöjd
0,8m
10 m

Illustration -Maxhöjd
sikttriangel vid gatukorsning
0,8m
10m
från gatukorsning skall hållas

fritt från föremål över 0,8m höjd.
10 m

Utformning av skyltar

Omsorgsfull skyltbelysning

En skylt kan fungera med och utan belysning. Den
omgivande allmänbelysningen spelar roll, liksom skyltens
egen tydlighet. Det finns lysande respektive belysta skyltar.
Lysande skyltar kan vara i form av skyltlådor eller som
friliggande lysande bokstäver.
Väl formgivna kan dessa skyltar vara väldigt effektfulla.
En tunn utformning av skyltlådan eftersträvas och stora
lysande ytor med kallt ljus ska undvikas. Lysande skyltar
bör undvikas där bevarandeintressena är stora. Skylten
kan också belysas på olika sätt, det kan vara i form av ett
dolt lysrör i ovankanten eller i form av en eller flera spotlights monterade på stänger.
Generellt ska belysningsanordningar vara diskreta i sin
utformning och placeras så att bländning undviks. Tänk
på att belysningsarmaturerna och upphängningsanordningarna kan bli väldigt iögonfallande under dagtid.
En skylt kan också belysas av en vanlig väggarmatur, där
fasad, skylt och armatur kan bli en fin helhet. Belysning av
skyltar ska utformas och dimensioneras så att bländningunvikes och att trafikanter och boende inte störs.

Skyltar på kvartersmark

Detta avsnitt avser skyltar på hus och mark på enskild
fastighet inom detaljplanelagt område. I enlighet med
de allmänna riktlinjerna för skyltning ska en sparsam,
genomtänkt och platsanpassad skyltning eftersträvas. En
genomtänkt skyltning med hänsyn till platsens karaktär
stärker platsen och verksamheten.
Verksamhetsskyltar

Verksamhetsskyltar ger möjlighet för den enskilda
näringsidkaren att synas. Väl utformade och smäckra
bidrar dessa skyltar till stadsrummet och landskapets
läsbarhet och karaktär. Det är viktigt betydelse att skyltningen tar hänsyn till platsen och att onödig och upprepad
skyltning undviks.
Reklamskyltar

Stortavlor och fristående reklamvitriner ska undvikas för
att förhindra övermöblering av stadsrummet eller landskapet. På särskilda platser kan mindre reklamvitriner tillåtas,
exempelvis som del av väderskydd på busshållplatser.
Skyltar avsedda för allmän reklam (såsom produkter,
verksamheter, tjänster, sponsorer och liknande) med svag
anknytning till platsen medges restriktivt.
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Utfformning av skyltar

Exempel på utföranden
Skyltning på fasad (1-10)

1

En skylt som placeras på byggnad ska samspela med
byggnadens karaktär och styras av det arkitektoniska
uttrycket i fasaden. Former och material som finns på
fasaden kan plockas upp i skylten. Det finns många olika
sätt att skylta på fasad, här följer exempel på olika typer av
fasadskyltar:
Friliggande bokstäver (2)

Denna typ av skyltning är att föredra då den medför att
fasaden framträder genom skylten och motverkar att
skylten blir allt för dominerande. Antalet infästningshål
kan begränsas med hjälp av en ram, skena eller platta
i fasadens kulör. Placering av skylten ska ta hänsyn till
byggnadens fasad och storleken anpassas så att luft finns
runt skyltens yttre konturlinjer.
Fasadmålning (1,3)

2

Målning på fasad är ofta vackert och enkelt på putsade
och målade fasader. Denna lösning kräver att fasaden enkelt kan återställas till sitt ursprungliga skick och uttryck.
Skivskyltar (4,6)

Skivor med text och symboler som förekommer i olika
material, storlekar och utförande. Skyltens storlek anpassas till fasaden och bör inte vara för stor och täckande.
Även menyskyltar och liknande ska anpassas till fasadens
utformning och detaljer.

3

4

5
6
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Flaggskyltar (5)

Namnet talar om skyltens uttryck; en flagga, vilken bör
ges en lätthet. Skyltens storlek och tjocklek påverkar
resultatet, liksom konsolens utformning och dess infästning i fasad. Rekommenderade bredd- och höjdmått
för flaggskylt är max 1,0x0,7 m stor. De första skyltarna
utgjordes av en vara som hängdes upp på käpp utanför
butiken. Idag kan en skylt i form av en enkel symbol vara
den mest effektfulla, t.ex en sax eller ett kors.

Utformning av skyltar

Volymbildande skyltar (7)

Volymbildande skyltar står ut från fasad och bildar en volym som sticker ut på fasaden. De blir lätt ett främmande
element i stadsbilden och riskerar att dominera över
byggnaden och medges som regel inte. Använd istället
plana eller vinkelräta fasadskyltar.
Takskyltar (8)

Skyltar som är placerade på tak ges stor exponering och
påverkar omgivningen i större utsträckning än skyltar
placerade lägre ner på fasad. Kraven på teknik och estetik
är höga med hänsyn till byggnaden och den omgivande
miljön. Denna typ av skylt lämpar sig bäst i kommersiella
miljöer och verksamhetsområden.

7

Utförandet bör vara med friliggande bokstäver för att
taket ska synas igenom skylten. Skyltens placering bör
vara under taklinjen. Avsteg kan göras för byggnader
med platta tak. Skyltställningarna ska utföras diskret med
hänsyn till byggnadens karaktär och tas ned om skyltningen upphör.

8

Fönsterskyltning (9-10)

Skyltning kan förekomma på eller i ett fönster och på
glaspartier. Friliggande bokstäver som överensstämmer med byggnadens uttryck förespråkas och kan vara
ett vackert inslag i stadsbilden. Skyltar som placeras på
utsidan av ett fönster kan kräva bygglov, undantaget är
verksamhetsnamn och liknande som utföres så att fönstrets genomsiktlighet inte begränsas avsevärt.
Varuskyltning (11)

Genomtänkt och välutformad varuskyltning är ett
välkommet inslag som berikar stadsmiljön. Varorna
ska placeras i närheten av byggnaden under öppettiden.
Skyltningen får inte begränsa framkomligheten och ska
vara enkel att ta bort vid stängning.

9

11

10
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Utformning av skyltar

Affischpelare och anslagstavlor (12)

12
11

Affischpelare, anslagstavlor och andra tavlor för utbytbar
information avser information från föreningar, klubbar
och andra arrangörer som vill sätta upp anslag. Anslagstavlorna kan ses som mötesplatser för lokala aktörer och
intressenter. De bör placeras på strategiska platser och
noder. En affischpelares arkitektoniska uttryck bör vara
väldefinierat och spegla platsens själ.
Gatupratare och bockskyltar (13)

Gatupratare är lösa skyltar som placeras direkt utanför
verksamheter under öppettiderna. Generellt tillåts en
gatupratare per verksamhet och ingång. Modell med runt
stativ bör användas med hänsyn till synskadade. Även
bockskylt tillåts. Gångbanor och ledstråk ska hållas fria
för passage (ca 1 m). För att sätta upp gatupratare krävs
inget bygglov men däremot polistilstånd enligt de lokala
ordningsföreskrifterna.
Mjuka skyltar (14-18)

13

Som mjuka skyltar räknas banderoller, markiser, fasadflaggor och flaggor på flaggstång och dessa kräver med
några undantag tillfälligt eller permanent bygglov.
Vepor (14)

Vepor är avsedda för tillfälliga budskap och består av en
väv med tryck som placeras på fasader eller byggnadsställningar. Vepor är tillåtna i begränsad omfattning,
med hänsyn till dess dominans i stadsmiljön.

14

15

17
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13
16

18

Storleken på veporna ska anpassas till byggnad, miljö och
platsens karaktär. Placering bör vara på del av fasad utan
fönster, dekorationer eller annat för byggnaden särpräglat
uttryck. Det är av stor vikt att infästningarna är säkra
och prydligt utförda.
Flaggor (16-18)

Fasadflaggor ska i första hand placeras i anslutning till
byggnadens entréer. Det är viktigt att säkerställa fri höjd
över gångbanor och körbanor enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Flaggstänger som är fristående ska huvudsakligen placeras på kvartersmark. Generellt krävs inte
bygglov för enstaka flaggstänger/flaggor.

Utformning av skyltar

Fristående skyltar (19-22)

Fasta skyltar som är placerade på marken kan ha olika
syfte, utformning och storlek. Fristående skyltar ska placeras i nära anslutning till verksamheten som de avser. De
kan placeras på fastigheten eller med tillstånd från annan
markägare. Fristående skyltar bör undvikas i trånga gaturum och skyltar som hänvisar till verksamheter utanför
dess direkta närområde medges restriktivt.
Skyltmaster och skyltpelare (20-21)

Högrest skylt på mast eller pelare med information om
verksamhet, exempelvis bensinmack, restaurang & butik.
På platser med många aktörer och verksamheter kan
denna typ av skylt underlätta samordning av skyltningen
på platsen. Denna typ av skylt ska inte placeras på allmän
platsmark.

19

Orienteringstavlor (22)

En orienteringstavla är en karta över kommunen, en ort
eller ett specifikt område med syfte att underlätta för
människor att hitta. På skylten får små logotyper och
företagsnamn av underordnad betydelse finnas.
Orienteringstavlor med kommuninformation el. dylikt
kan placeras på allmän plats. Andra orienteringstavlor
placeras på kvartersmark. Taktil text underlättar för synskadade att ta till sig av informationen.

20

21

22
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Kommunal skyltning

Riktlinjer

Detta avsnitt behandlar kommunens egna skyltar, exempelvis verksamhetsskyltar, informationsskyltar, hänvisingsskyltar med flera. De kommunala skyltarna ska följa
de allmäna riktlinjerna i tidigare avsnitt av denna skyltpolicy och den grafiska manualen för Vellinge Kommun.
Informationsbehov

När en ny skylt ska tas fram är det av stor betydelse att ta
reda på vilket informationsbehov som skylten ska täcka.
Generellt bör skyltningen vara så sparsam och tydlig
som möjligt.
Placering

Skyltar för verksamheter ska i första hand placeras på
huvudbyggnaden eller i anslutning till denna. Skyltningen
skall göras omsorgsfull och ta stor hänsyn till den aktuella
byggnaden och platsen.

Fasadskyltning Falsterbo strandbad

Layout

De kommunala skyltarnas layout ska följa grafisk manual
för Vellinge kommun. När nya skyltar ska tas fram
kontaktas kommunikationsavdelningen som ger information om layout.
Standardutförande skyltstativ

Illustration standardskyltstativ 4-kantsprofil

Nu blir det trevligare
att pendla!

För fristående kommunala skyltar ska båge av 4-kantsrör
användas. Mellan skyltskivan och bågens överliggare skall
det finnas ett hålrum om 50 mm för ett luftigt uttryck.
Skyltbågens storlek anpassas efter den tryckta skivans
dimensioner, vilken avgörs av budskapet som ska framföras. En högrest skylt är att föredra framför en bred skylt,
därför bör stående format användas i möjligaste mån.
Se bilaga för principritningar baserade på A-mått.
Skötsel

Skyltarna ska fylla avsedd funktion och upplevas som
välskötta. Vegetation får ej skymma skyltarna.
Här bygger vi bland annat resecentrum, lekplats och bullerskärm mot E6:an.

Standardkulör för kommunala skyltstativ

För mer information: Vellinge Direkt, tfn 040-42 50 00
#bättreutsiktervellinge

Vellinge.se

Exempel på layout för byggskylt till Vellinge
campusområde
RAL 9005
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Skyltstativ utförs i Svart RAL 9005
som standard. Skyltstativets kulör
kan i vissa fall justeras till samma
som annan utrustning och skyltning på platsen.

Kommunal skyltning

Områdesspecifika skyltar

Inom särskilda områden och platser kan specifika skyltstativ och layouter tas fram som är unika för
platsen. Stor hänsyn ska då tas till platsens själ och uttryck. Här följer några exempel på områdesspecifik skyltning.

Skyltmoduler i corténstål framtagna för Vellinge campusområde av landskapsarkitekter på Edge

Exempel på platsskyltning integrerad i granitmur vid Nyckelhålsparken i Höllviken
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Exempel på skylttyper
Orienteringstavlor

Orienteringstavlor är skyltar avsedda för att
underlätta orienterbarheten inom ett specifikt
område. Dessa placeras på strategiska platser
och noder. Små logotyper och företagsnamn,
av underordnad betydelse, får finnas. Orienteringstavlor med kommun- eller stadsdelsinformation kan placeras på allmän plats. Andra
orienteringstavlor ska i första hand placeras
på kvartersmark. Tänk på att taktil text eller
kompletterande taktila skyltar kan behövas
för synskadade och blinda.
Verksamhetsskyltar

Verksamhetsskyltar placeras i första hand på
byggnad eller i direkt anslutning till denna. I
undantagsfall kan skylt placeras utmed gata
för att hänvisa till kommunal verksamhet i
kvarter.
Informationstavlor

Informationstavlor är skyltar med information om specifika platser, egenskaper eller
annat budskap som ska lyftas fram. Exempelvis historiska platser och platser med ekosystemtjänster.
Hänvisningsskyltar

Hänvisningsskyltar är skyltar som hänvisar
till platser och verksamheter. Denna typ av
skyltning medges restriktivt för att undvika
övermöblering av landskap och stadsrum.
Anvisningsskyltar

Anvisningsskyltar är mindre skyltar som
informerar om lokala ordningsföreskrifter
beträffande rastning av hundar, ridning osv.
Byggskyltar

Exempel på variation i utförande av standardskyltstativ
av fyrkantsrör
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Byggskyltar är skyltar som informerar om
framtida eller pågående byggprojekt. För
fristående skyltar används tillfälligt skyltstativ
med diskret och medvetet utförande. Byggskyltning på fasad kan utföras med vepa. Skyltens storlek och tryck ska anpassas till miljön.

Kommunal skyltning

Stråk- och ledskyltar

Skyltar som markerar stråk och leder för
gång- cykel och ridtrafik.
Skåneleden

De sträckor av Skåneleden som löper genom
kommunen skyltas enligt skåneledens skyltprogram och grafiska profil.
Affischpelare och anslagstavlor

Affischpelare, anslagstavlor och andra tavlor
för utbytbar information kan ha varierat
uttryck. Skylttypen avser information från
föreningar, klubbar och andra arrangörer
som vill sätta upp anslag. Anslagstavlorna kan
ses som mötesplatser för lokala aktörer och
intressenter. De bör placeras på strategiska
platser och noder. En affischpelares arkitektoniska uttryck bör vara väldefinierat och spegla
platsens själ.

Informationsskylt vid Skanörs hamn

Befintlig skylt för Skåneleden
i Skanörs hamn

Befintlig anslagspelare
i Höllviken

Befintlig orienteringtavla i Falsterbo

Befintlig cykelledsskylt i Skanör Befintlig anslagstavla i Höllviken

Befintlig anslagstavla i Skanör
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Kommunala skyltar

Skyltpolicy

Föreskrifter, lagar och förordningar

Tillstånd och tillsyn
Bygglovsansökan

Inom ett vägområde

Skyltar utanför detaljplan

Väghållare för allmänna vägar är i första hand
Trafikverket, men ansvaret kan delegeras till
kommunen. Tillsynsansvarig inom kommunen är den nämnd som kommunfullmäktige
utsett. Vägområde definieras som vägen plus
det utrymme som krävs för vägen bestånd,
drift eller brukande.

Det krävs i de flesta fall bygglov för att
sätta upp eller väsentligt ändra skyltar inom
område med detaljplan, på kvartersmark och
allmän platsmark. Ta kontakt med miljö- och
byggnadsavdelningen i ett tidigt skede för att
diskutera utformning och placering av skylten. Stadsarkitekten samråder med skyltgruppen för tillståndsgivning av nya skyltar.

För skyltar utanför detaljplan ska tillstånd
sökas hos länsstyrelsen. Skyltar som placeras
inom väghållningsområde behandlas av väghållaren. Se kapitel regler, lagar och förordningar för mer information.
Tillsyn

Det är byggnadsnämnden som utövar tillsynen över skyltar inom detaljplanelagt område
och utanför detaljplanelagt område på uppdrag åt länsstyrelsen.
Skyltar inom detaljplanelagt område

Skyltar inom detaljplanelagt område kräver
bygglov, enligt plan- och byggförordningen,
om inte kommunen beslutat annat genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillsyn
och prövning utövas av miljö- och byggnadsnämden. Skyltar regleras bland annat i plan
och bygglagen 11 kap 5 och 6 §§.
Skyltar 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.
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Inom vägområden är det väghållningsmyndigheten som prövar och beslutar om skyltar.
Väghållningsmyndigheten innehar vägrätten
och får därmed bestämma vad som får finnas
inom vägområdet.

Inom vägområde har väghållaren tillsyn över
skyltar och prövar tillstånd för skyltar.
I 43 § Väglagen anges följande:
Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd
1. uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar,
2. vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet
för vägens bestånd, drift eller brukande.
I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter som behövs.
Ett tillstånd kan när som helst återkallas.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte för
sådant arbete som avses i 44 §. Om tillstånd
saknas eller har återkallats, får väghållningsmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för
rättelse.
Vem som är väghållningsmyndighet regleras i
4-8 § i Väglagen.

Föreskrifter, lagar och förordningar
Inom 50 meter från ett vägområde

För skyltar som placeras inom 50 meter från
ett vägområde är det länsstyrelsen som brövar
och beslutar om tillstånd. Kommunen bedriver tillsyn. Regleras i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
11-12 §§.
Utanför 50 meter från ett vägområde

Länsstyrelsen prövar och beslutar om skyltar
som är placerade 50 meter utanför ett vägområde. Kommunen bedriver tillsyn. Regleras i
lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 11-12 §§.
Andra regler om skyltar

Enligt ordningslagen krävs också 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 inkräkta på någon annans tillstånd. Med offentlig 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 polisen.
Det är Polismyndigheten som utövar tillsynen
över de skyltar som kräver tillstånd enligt
ordningslagen, tillsynen regleras i 3 kap 19 § i
samma lag.

Lagar och förordningar
Allmän ordningsstadga (1956:617)

1 § Med allmän plats förstås i denna stadga
gata, torg, park och annan plats, som enligt
fastställd stadsplan eller byggnadsplan (numera detaljplan) utgör allmän plats och som
upplåtits för avsett ändamål, för allmänheten
tillgänglig del av hamnområde samt allmän
väg ävensom annat område, som är upplåtet
till eller eljest nyttjas för allmän samfärdsel.
I lokal ordningsstadga må bestämmas, att
andra till allmänt begagnande upplåtna områden än nyss sagts vid tillämpningen av allmänna ordningsföreskrifterna i denna stadga
ävensom av föreskrift i lokal ordningsstadga
skola vara likställda med allmän plats.
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. […]
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 kulturvärdena 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, kulturhistoriska, 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.
11. Kap. 5 § En tillsynsmyndighet ska pröva
förutsättningarna för och behovet av att
ingripa eller besluta om en påföljd enligt
detta kapitel, så snart det finns anledning att
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anta att någon inte har följt en bestämmelse
i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra
beslut som har meddelats med stöd av lagen
eller i EU-förordningar som rör frågor inom
lagens tillämpningsområde.
6 § Det som gäller för byggnadsverk i detta
kapitel ska tillämpas också i fråga om 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 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla
också för
1. andra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap. 1 §, och
2. skyltar och ljusanordningar som omfattas
av krav på bygglov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4
a §.
Första stycket gäller för sådana upplag,
materialgårdar, tunnlar och bergrum som
avses i 6 kap. 1 § 2 och 3 endast i den mån det
behövs för att uppfylla kravet på hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § första stycket 1
plan- och bygglagen.
3 § I områden som omfattas av en detaljplan
krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om
skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0
kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen,
landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige,
Europaparlamentet eller Sametinget, eller i
samband med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan
anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen
(1986:300).
Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten
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eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett
sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap.
13 § plan- och bygglagen (2010:900).
3 a § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta
eller väsentligt ändra en ljusanordning om
1. den avsedda användningen av anordningen
kan ha betydande inverkan på omgivningen,
eller
2. anordningen placeras på eller i anslutning
till en sådan byggnad eller inom ett sådant
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §
plan- och bygglagen (2010:900).
4 § Bestämmelserna i 9 kap. 7 § första stycket
1 och tredje stycket plan- och bygglagen
(2010:900) om att kommunen får besluta om
undantag från krav på bygglov gäller även för
skyltar och ljusanordningar.
4 a § Utöver det som följer av 3 och 3 a §§
krävs det bygglov i den utsträckning som
framgår av
1. det som kommunen i en detaljplan inom
ett område som utgör en värdefull miljö har
bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt
ändra
a) en sådan skylt som avses i 3 § andra stycket
1-4, eller
b) en annan ljusanordning än en sådan anordning som avses i 3 a § 1,
2. det som kommunen i områdesbestämmelser inom ett område som utgör en värdefull
miljö har bestämt för att sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra
a) en skylt, dock inte en sådan skylt som avses
i 3 § andra stycket 5-8, eller
b) en ljusanordning, eller
3. det som kommunen i en detaljplan eller
områdesbestämmelser har bestämt för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning som ligger i närheten av en befintlig
eller planerad anläggning för totalförsvaret,
statlig flygplats, annan flygplats för allmänt
bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett
skydds- eller säkerhetsområde.

Föreskrifter, lagar och förordningar

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, propaganda 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
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.

Ordningslag (1993:1617)

1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten
användas på ett sätt som inte stämmer överens
med det ändamål som platsen har upplåtits för
eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd
behövs dock inte, om platsen tas i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och
utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
I fråga om allmänna vägar gäller kravet på Polismyndighetens tillstånd endast sådana åtgärder
som inte är reglerade i väglagen (1971:948).
2 § Polismyndigheten skall inhämta yttrande
från kommunen innan tillstånd ges för att ta
i anspråk en offentlig plats. Om kommunen
avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas.
Om kommunen för tillstyrkan uppställer villkor
enligt 15 §, får tillstånd meddelas endast om det
förenas med dessa villkor.
Kommunen skall inte höras i tillståndsärendet,
om detta avser
1. mark som förvaltas av någon annan än kommunen, eller
2. annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2
§ första stycket 3, om den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med kommunen.
14 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd
som avses i detta kapitel eller i en lokal föreskrift
ska Polismyndigheten beakta vad som krävs av
hänsyn till trafiken samt till allmän ordning och
säkerhet. Om ansökan avser tillstånd att ta i
anspråk en offentlig plats för visst ändamål, ska
särskild hänsyn tas till gångtrafikens intresse.
Ett beslut av Polismyndigheten om tillstånd får
förenas med de villkor som behövs av hänsyn
till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Villkoren får inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller på annat sätt göra obefogade
inskränkningar i den enskildes
frihet.
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15 § När kommunen yttrar sig enligt 2 § får
den ange villkor som behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att
bevaka i fråga om skötseln av den offentliga
platsen, markanvändning, stadsbild, miljö
och trafik. I fråga om ersättning för användningen av en offentlig plats gäller särskilda
bestämmelser.
16 § Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller
tills vidare. Beslutet ska innehålla de villkor
som Polismyndigheten har meddelat enligt
14 § andra stycket och de villkor som kommunen har ställt upp med stöd av 15 §. Beslut
i fråga om mark som inte står under kommunens förvaltning ska också innehålla en
upplysning om att medgivande av markägare
eller nyttjanderättshavare kan behövas.
Om kommunen har yttrat sig enligt 2 § ska
beslutet innehålla en upplysning om möjligheten att överklaga kommunens beslut enligt
13 kap. kommunallagen (2017:725).
19 § Om någon inte vidtar en åtgärd som
han eller hon är skyldig att utföra enligt detta
kapitel, lokala föreskrifter eller beslut eller
villkor som har meddelats med stöd av 5 §,
14 § andra stycket eller 15 §, får Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inom
viss tid vidta åtgärden. Detta gäller endast om
han eller hon inte vidtar rättelse genast efter
tillsägelse eller inte kan anträffas efter rimlig
efterforskning.
Även om det inte följer av första stycket får
föreläggande, utan föregående tillsägelse,
avse skyldighet att ta bort upplag, försäljningsstånd, ställningar, skyltar, containrar
och andra anordningar som har placerats på
en offentlig plats utan nödvändigt tillstånd
enligt 1 § eller i strid med villkor som gäller
för tillståndet. Detsamma gäller i fråga om
anordningar som inte har tagits bort efter
utgången av giltighetstiden för tillståndet.
Ett föreläggande enligt andra stycket får,
om det avser en container eller något annat skrymmande föremål som ställts upp på
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offentlig plats, riktas också mot föremålets
ägare eller den som är i ägarens ställe, även
om föremålet ställts upp för någon annans
räkning. Det sagda gäller inte om det är uppenbart att någon annan än föremålets ägare
eller den som är i hans eller hennes ställe har
bestämt platsen för uppställningen.

Lokala ordningsföreskrifter
Markiser, flaggor, skyltar och vegetation

8. Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas
upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre frihöjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre frihöjd än 4,6 meter.
Träd och annan växtlighet som är lägre än
2,5 meter får inte skjuta ut över gångbana
eller allmän grönyta. Motsvarande mått för
cykelväg är 3,2 meter och för körbana 4,6
meter.
Affischering

9. Affischer, annonser eller liknande anslag
får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana väggar, staket, stolpar
eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Placering av ”gatupratare”/vippställ för
annonser eller liknande kräver tillstånd på
offentlig plats.
Affischering på träd är förbjudet.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag
på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.

Föreskrifter, lagar och förordningar
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Denna skyltpolicy syftar till att skapa riktlinjer för skyltning inom Vellinge
kommun och inspirera till en medveten och samlad skyltning för aktörer som
verkar inom kommunen.

#bättreutsiktervellinge

Vellinge.se

