
 Sida 1 av 8 2017-05-18 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-02 § 76 

 
 

SKYLTPOLICY 

 

 

 

Älvdalens kommun, 
Dalarnas län 

  



 Sida 2 av 8 2017-05-18 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-02 § 76 

 

 

Innehåll 
Inledning 3 

Syfte ................................................................................................................................................ 3 

Vad är en skylt? .............................................................................................................................. 3 

Tillstånd för uppsättning av skylt ................................................................................................... 3 

Väsentlig ändring av skylt ............................................................................................................... 3 

Allmänna riktlinjer 4 

Aktuella författningar ..................................................................................................................... 4 

Inom detaljplan .............................................................................................................................. 4 

Utanför detaljplan .......................................................................................................................... 4 

Inom strandskydd ........................................................................................................................... 4 

När krävs inte bygglov för skyltar? ................................................................................................. 4 

Olovlig skyltning ............................................................................................................................. 5 

Olika skylttyper, råd och riktlinjer 5 

Trottoarpratare .............................................................................................................................. 5 

Skyltar på fasad .............................................................................................................................. 5 

Bildväxlande skyltar ........................................................................................................................ 6 

Orienteringsskyltar ......................................................................................................................... 6 

Fönsterdekaler ............................................................................................................................... 6 

Vepor/Banderoller .......................................................................................................................... 6 

Affischtavlor ................................................................................................................................... 7 

Arbetsplatsskyltar ........................................................................................................................... 7 

Flaggor ............................................................................................................................................ 7 

Skyltpyloner/Skyltmast ................................................................................................................... 7 

Ytterligare information 8 

Länkar ............................................................................................................................................. 8 

 

  



 Sida 3 av 8 2017-05-18 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-02 § 76 

Inledning 

Syfte 
Denna skyltpolicy ska verka som underlag 
för en bra och tydlig dialog mellan 
näringsidkaren, fastighetsägaren, 
skylttillverkaren och kommunen vid 
ansökan om tillstånd för uppsättning av 
skylt. 
I policyn beskrivs de mål som Älvdalens 
kommun vill uppnå samt lagstiftning och 
gällande regler för skyltning. Policyn ska 
också vara vägledande och fungera som ett 
stöd för bygglovshandläggaren i avvägningen 
mellan olika intressen. 

Vad är en skylt? 

Den definition som går att hitta finns i 
Nationalencyklopedin. 

”En skylt är en tavelliknande anordning 

med någon upplysning eller dylikt, ofta 
avsedd för allmänheten”. (Källa: NE) 

Denna policy omfattar i första hand 
kommersiella skyltar och reklamskyltar som 
upplyser om företags existens och 
lokalisering.  

Tillstånd för uppsättning av skylt 

För att få sätta upp en skylt krävs i de flesta 
fall någon typ utav tillstånd. Vilket eller vilka 
tillstånd som krävs beror på skyltens 
utformning, placering och om den är tillfällig 
eller permanent.  

Inom detaljplan krävs bygglov från 
kommunen, enligt Plan- och Bygglagen (PBL). 
Om skylten placeras på offentlig plats krävs 
även ett tillstånd från polisen enligt 
Ordningslagen.  

Utanför detaljplan är det Länsstyrelsen som 
kan ge tillstånd. Om skylten placeras inom 50 
meter från allmän väg så krävs även ett 
tillstånd enligt väglagen. I övrigt skall alltid 
fastighetsägaren ha gett sitt medgivande till 
att skylten sätts upp.  

Väsentlig ändring av skylt 

Även vid en större ändring av befintlig skylt, 
inom detaljplan, kan det krävas tillstånd. Med 
väsentlig ändring menas bl.a. ändring av 
budskap, kulör och form. Är du tveksam om 
bygglov krävs, kontakta kommunen innan 
skylten ändras.  

Skyltar påverkas med tiden av väder och vind 
och dess utseende kan ändras avsevärt med 
t.ex. solblekta färger. Därmed kan hända att 
en skylt, som inte får det underhåll den kräver, 
tappar sitt syfte.   

Längs Dalgatan finns diverse skyltar i olika storlekar och 
former.  
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Allmänna riktlinjer 
Byggnadsfasader och skyltning utgör en del av 
tätortsbilden och medverkar till att styra 
upplevelsen av en plats. Skyltning och reklam 
är viktigt för att affärsinnehavare och andra 
företagare ska synas. 

Skyltar ska vara hjälp vid orienteringen inom 
ett område och en samordnad skyltning 
skapar ett inbjudande intryck. En oorganiserad 
skyltning riskerar att orsaka ett visuellt buller 
och det kan bli svårt att urskilja dess budskap.  

När en skylt ska placeras på en fasad är det 
främst byggnadens arkitektur som avgör hur 
skylten ska gestaltas. 

Aktuella författningar 

• Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL 

• Plan- och Byggförordningen (2011:338), 

PBF 

• Lagen med Särskilda Bestämmelser om 

Gaturenhållning och Skyltning (1998:814), 

LGS 

• Förordningen om Gaturenhållning och 

Skyltning (1998:929), FGS 

• Ordningslagen (1993:1617), OL 

• Väglagen (1971:948), VL 

Inom detaljplan 

Inom detaljplan krävs bygglov för skyltning 
eller väsentlig ändring av skylt.  

En skylt som har bygglov är möjlig att ersätta 
med en snarlik, i samma kulörer där enbart 
skyltens text ändras, utan att söka nytt 
bygglov. Om du är tveksam om bygglov krävs, 
kontakta kommunen innan skylten sätts upp. 

Affischering på byggnader, elskåp, lyktstolpar 
m.m. är, enligt lagen om gaturenhållning och 

skyltning, inte tillåtet utan tillstånd från polis 
och fastighetsägare. 

För tillfälliga skyltar ska tillfälligt bygglov 
sökas, om skylten avses vara uppsatt längre 
än 6 veckor. 
 

Utanför detaljplan 

Utanför detaljplan krävs, enligt Väglagen § 46, 
tillstånd från Länsstyrelsen i Dalarna om skylt 
ska placeras inom 50 meter från ett 
vägområde. Inom vägområde krävs tillstånd 
från Trafikverket.  

Inom landsbygd är det tillåtet att skylta för att 
upplysa om verksamheter som finns på 
platsen. För annan, varaktig skyltning på 
landsbygd ska tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen i Dalarna. 

Inom strandskydd 

Inom strandskyddat område krävs det 
strandskyddsdispens. Ansökan om detta 
görs i de flesta fall hos kommunen. I vissa 
fall görs ansökan hos Länsstyrelsen i 
Dalarna. Detta i de fall då ansökan avser 
skyltning inom ett område som skyddas 
med stöd av lag och har särskilda 
skyddsföreskrifter i ett beslut. Exempel på 
sådana områden kan vara naturreservat, 
naturminnen, biotopskyddsområden, 
nationalparker m.fl. 

När krävs inte bygglov för skyltar? 

I inledningen av detta dokument togs 
definitionen av en skylt upp. Av denna 
definition kan slutsatsen dras att följande 
inte är bygglovspliktiga skyltar: 
 

• Vägmärken enligt trafikförordningen  
 

• Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion 
eller dylikt (skylt som endast står 
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uppställd under den tid ett kortvarigt 
arrangemang pågår).  

 
• Valaffischer under kampanjtid  

 
• Text och symboler med mera, 

som klistras upp i en mindre del 
av ett fönster  

 
Olovlig skyltning 

Om skylt som kräver bygglov satts upp utan 
lov är denna, något som i vardagligt tal kallas, 
ett ”svartbygge”. Olovlig skyltning behandlas i 
9 kap. 13 § plan- och byggförordningen (PBF) 
och en sanktionsavgift kan komma att tas ut. 
Olovlig skyltning kan med andra ord efter 
kommunens beslut medföra påföljdsavgifter 
och föreläggande att plocka bort den olovligt 
uppförda skyltningen. 

Fastighetsägare är alltid den som är ytterst 
ansvarig för vad som sker på fastigheten. 
D.v.s. att om någon annan (än 
fastighetsägaren) olovligt uppfört skylt är det 
trots detta fastighetsägarens ansvar och det är 
oftast denne som riskerar påföljder. Om 
olovligt uppförd skyltning tas bort innan beslut 

i ärendet fattats blir det vanligtvis inga 

efterverkningar. 

Olika skylttyper, råd och riktlinjer 
Trottoarpratare 

Normalt är inte trottoarpratare 
bygglovspliktiga, men det krävs däremot ett 
tillstånd från polisen när de ska placeras på 
offentlig plats. Om de har för avsikt att stå ute 
dygnet runt så krävs även bygglov. 

Trottoarpratare skall placeras på ett sätt som 
inte förhindrar framkomligheten. 
Rekommenderat är att använda den typ där 
foten består av en rund stålkant som lätt kan 
uppfattas av synskadade personer med käpp.  

Skyltar på fasad 

Skyltar som sätts direkt på byggnadens fasad 
samt skyltar som är uthängande från fasaden. 
Dessa bör placeras i direkt anslutning till den 
aktuella verksamhetens entré för att besökare 
snabbt ska hitta.  

Skyltband som sträcker sig över hela fasadens 
bredd bör undvikas. Genomskurna skyltar väljs 
gärna framför hela tavlor då de har en mindre 
påverkan på fasadens karaktär. Godkänd trottoarpratare som inte påverkar 

framkomligheten för gångare 

Genomskuren fasadskylt samt uthängande skylt 
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Uthängande skyltar kan vara ett bra sätt att 
synliggöra verksamheten längs gågator då det 
kan vara svårt att se skyltar direkt mot fasad. 
Uthängande skyltar får inte placeras lägre än 
att underkanten har en höjd på 2,3 meter över 
gång- och cykelbana.  

I centrum ska skyltar placeras i huvudsak i 
markplan. Om verksamheten inte har lokal i 
markplan eller om byggnadens karaktär inte 
påverkas negativt kan skylt i undantagsfall 
accepteras längre upp på fasaden. 

Skyltar över takfot eller på tak bör endast 
tillåtas om annan placering är olämplig och om 
en sådan placering inte påverkar byggnadens 
arkitektur negativt.  

Bildväxlande skyltar 

Det kan vara bildskärmar, projicerade bildspel, 
LED-tavlor, rullande text, roterande skyltar 
eller liknande. Dessa skyltar är svåra att 
anpassa till en byggnads karaktär då man inte 
kan förutse eller styra vad som kommer att 

visas på skylten. På byggnader eller i miljöer 
med stort kulturhistoriskt värde bör man vara 
mycket restriktiv med denna typ av skyltning 
då en sådan skylt kan ge en negativ inverkan 
på byggnadens eller områdets karaktär. 

Bildväxlande skyltar eller displayer avleder lätt 
uppmärksamheten från trafiken och ska därför 
behandlas restriktivt i anslutning till trafikleder 
inom planlagt område. Fristående 
bildväxlande skyltar, vars huvudsakliga syfte är 
reklam, bedöms inte vara förenligt med 
detaljplanens syfte om de placeras på allmän 
plats. 

Orienteringsskyltar 
Större fristående skylt där avsikten är att 
vägleda transporter och besökare till olika 
företag inom ett större verksamhetsområde. 

Bör placeras vid infartsväg utan att påverka 
trafiksäkerheten negativt. Tillåts endast om 
samtliga verksamheter i det aktuella området 
ges utrymme för exponering.  

Hänvisningsskyltar till enskilda företag eller 
inrättningar tillåts endast om behovet inte kan 
lösas med skylt på aktuell fastighet eller med 
gemensam orienteringsskylt. 

Fönsterdekaler 
Ett sätt att slippa ingrepp på byggnadens fasad 
är genom användning av fönsterdekaler. 
Dessa kräver inte bygglov men de bör 
utformas på ett sätt som inte påverkar 
byggnadens karaktär.  

Dekalen bör inte uppta alltför stor yta av 
fönstret, max en tredjedel. Detta för att inte 
förhindra insynen för kunder.  

Vepor/Banderoller 

Vepor och banderoller räknas även de som 
skyltar. Därmed krävs bygglov, dock bör 
endast tidsbegränsade lov ges då 
vepor/banderoller ofta ger en känsla av 
tillfällig skyltning.  



 Sida 7 av 8 2017-05-18 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-02 § 76 

Affischtavlor 

Det krävs tillstånd från polisen för att sätta 
upp affischer, annonser eller liknande på 
offentlig plats samt husvägg, staket, stolpe 
eller dylikt som vetter mot offentlig plats. Det 
enda undantaget är om anslaget sätts upp på 
tavla eller liknade anordning avsett för detta 
ändamål. Själva affischtavlan kräver dock 
bygglov om den sätts upp inom 
detaljplanelagt område. 

Arbetsplatsskyltar 

Tillfälliga arbetsplatsskyltar står ofta på ett 
tungt stativ med betong och vanligtvis krävs 
inte bygglov om de står på samma fastighet 
som arbetet utförs på. Dessa får dock inte 
vara kvar efter att arbetet avslutats.  

Kan skylten inte placeras på samma fastighet 
krävs ett tidsbegränsat lov om fastigheten 
ligger inom detaljplan.  

Skylten får inte placeras i närheten av 
vägkorsning då de ofta är stora och kan 
skymma sikten för trafikanter. Man bör även 
samråda med grannar om skyltens placering 
eller storlek kan komma att medföra 
olägenheter för närboende. 

Flaggor 

Uppsättning av reklamflaggor på fasad eller 
flaggstång kräver inte bygglov.  

Mindre reklamflaggor bör placeras i direkt 
anslutning till entrén. Här gäller samma regler 
som för uthängande skylt, 2,3 meter över 
gång- och cykelbana eller 4,6 meter över 
körbana med hänsyn till trafiksäkerhet.  

Fristående flaggstänger är inte heller 
lovpliktiga men kräver alltid markägarens 
tillstånd. Inom femtio meter från allmän väg 
kan även tillstånd från väghållaren behövas. 

Skyltpyloner/Skyltmast 

Skyltmaster/skyltpyloner är fristående med 
nedgjutna fundament i marken och har hög 
synlighet på avstånd. Dessa är endast lämpliga 
inom handelsområden eller områden av 
industriell karaktär och ska placeras på den 
egna fastigheten för verksamheten. 

Höjd styrs av detaljplan eller av 
verksamhetslokalens totalhöjd, om 
byggnadens totalhöjd är mycket låg kan avsteg 
från denna riktlinje göras. Eventuell belysning 
av pyloner ska ske på ett vis så att inte 
trafikanter bländas.  

Skyltpylon i centrum 

Storlek och utformning 
Oavsett typ av skylt ska dess framträdande 
smälta in i omgivningen på ett gemytligt sätt. 
Samtidigt ska inte skyltens syfte, att synas, 
försummas. Med detta menas att storleken 
anpassas för att t.ex. inte skymma sikt eller 
utsikt och att färgtoner väljs med omsorg.  
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Ytterligare information 
Länkar 

För mer information om lagstiftning, bygglov 
eller detaljplaner se kommunens hemsida: 
www.alvdalen.se 

Vill du veta mer om skyltar utanför detaljplan 
eller inom vägområde se länsstyrelsens eller 
Trafikverkets hemsida:  

www.lansstyrelsen.se/dalarna  

www.trafikverket.se 

 

 

Johan Olsson, Planarkitekt 

Mattias Graaf, Praktikant 

Foto: Arbetsgruppen 

http://www.alvdalen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.trafikverket.se/
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