Skyltning i Strängnäs
Råd och hjälp till dig som tänker sätta upp en skylt
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Råd och hjälp vid
skyltning
i Strängnäs kommun

Tillstånd behövs inte för att sätta upp
anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för
detta ändamål.
Näringsidkare kan utan särskilt tillstånd,
omedelbart i anslutning till entrén, placera en affischtavla (s.k. gatupratare) utformad enligt följande:
1. Tavlan ska placeras intill byggnadens
fasad eller inom anvisad möbleringszon.

Skyltar behövs för att butiker
och företag ska visa var de
finns. En bra skyltning gör det
lättare att hitta rätt i staden.
Men vi vill alla bo en i en fin
och välplanerad stad där
vackra byggnader syns och
kommer till sin rätt.
I denna broschyr har Strängnäs
kommun samlat de viktigaste
saker som du måste tänka på
om du vill sätta upp en skylt.
Här hittar du en kort beskrivning av de bestämmelser som
gäller och de riktlinjer som
Plan- och byggnämnden har
beslutat om skyltning.
Om du har frågor är du alltid
välkommen att vända dig till
bygglovhandläggarna på
Samhällsbyggnadskontoret.

Plan- och bygglagen
Enligt plan- och bygglagen, 8 kap 3§ krävs
bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning i området med
detaljplan. Uppfällbara markiser är inte
bygglovpliktiga, vilket däremot fasta är.
Väglagen
Utanför detaljplanelagt område krävs
tillstånd från Länsstyrelsen enlig väglagen §46, om man vill placera en skylt
inom 50 meter från vägområde. På landsbygden i övrigt får skylt på byggnad för
information om verksamhet som bedrivs
på stället sättas upp utan tillstånd.
Fler lagar
Det finns fler lagar än Väglagen och Planoch bygglagen som reglerar skyltar. Skyltar ska vara säkra och stabila konstruktioner. De får inte placeras så att de
skadar någon fornlämning eller värdefull
historisk byggnad. Ingen skylt får någonsin vara störande för omgivningen, exempelvis lysa in i bostäder. De får heller
inte ha ett innehåll som kan väcka anstöt
och/eller uppfattas som kränkande.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Strängnäs kommun.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun 11§ får markiser, flaggor och skyltar inte sitta lägre än
2,3 meter över gångbana, inte lägre än 2,8
meter över en cykelbana och inte lägre än
4,5 meter över en körbana.

Butiker kan ha en affischtavla utanför sin entré

Affischer, annonser eller liknande anslag får
inte utan tillstånd av polisen sättas upp på
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

2. Vid placering på gångbana ska kvarvarande gångbanebredd vara större än
1,5 meter.
3. Tavlan får inte vara högre än 1,0 meter.
4. Tavlans ska placeras i en vit eller svartoch gulmarkerad sockel med måtten 0,85
x 0,65 meter. Tillståndet gäller en affischtavla per entré.
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För centrala Strängnäs och Mariefred.

1. Skylt ska placeras i nära anslutning
till verksamheten. Under speciella omständigheter, exempelvis då verksamheten ligger inne på gården kan hänvisningsskylt accepteras.
2. Om det finns en anvisad skyltplats på
fasaden skall skylten placeras där. Om
man redan vid husets uppförande anvisat
plats för skyltar är det troligt att en sådan
placering harmonierar med byggnaden i
övrigt. Sådan skyltplats skall då användas.
3. Skylt skall placeras vid fönster eller
dörr i bottenvåningen. Endast i undantagsfall kan högre placering tillåtas. Det
är olyckligt om skyltar (exempelvis takskyltar) placeras så att de syns utanför
byggnadens siluett. Intrycket av byggnaden förvanskas och stag och stativ kan ge
ett förfulande och trasigt intryck.
Fasta markiser kräver bygglov. En markis för
varje fönster är oftast vackrare än en lång.
4. Skylten skall harmoniera med och underordna sig byggnadens utformning och
inte vara dominerande. Skyltens ma-terial
och konstruktion ska vara tålig och hålla för
väder och vind. Skylten ska formges med
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omsorg. Hänsyn måste tas till gatumiljö, fasader och fasadkulörer. Det är därför inte
självklart att rikstäckande företags färdiga
skyltprogram accepteras utan bearbetning.
En lätt och tunn skyltkonstruktion bör
eftersträvas. Frilagda bokstäver eller symboler lämnar fasaden bakom synlig och
är att föredra framför s.k. lådskyltar. Tänk
på belysningen, så att utseendet blir tilltalande även i mörker.
5. Skylt får inte sättas upp på för byggnaden viktiga fasaddetaljer. Gesimser, burspråk o. dyl. bör hållas fria från skyltar så
att arkitektoniska kvalitéer bibehålls.
6. Banderoller och s.k. vepor är ett främmande inslag i den äldre staden och bör inte
tillåtas i känsliga kulturhistoriska miljöer
som exempelvis domkyrkoberget i Strängnäs och Mariefreds stadskärna. De ska i likhet med andra typer av skyltar underordna
sig byggnadens arkitektur.
Under renovering får byggnadsställningar
utan att bygglov söks kläs med en bild som
föreställer den bakomvarande fasaden i färdigrenoverat skick. Denna bild får förses
med information om vilka företag som utför renoveringen. Denna information får
dock uppta högst fem procent av ytan.
7. Onödiga upprepningar av budskap
skall undvikas. Få och väl placerade skyltar är att föredra. Fler skyltar som säger
samma sak ger inte mer information
utan medför ett stökigt intryck.
8. Utstående skyltar kallas också flaggskyltar. De bör göras så lätta och gracila
som möjligt. En kraftig uthängande låda
ger ett klumpigt intryck. Utstående skyltar bör uttrycka lätthet. En utstående
skylt bör inte sticka ut mer än 1,2 meter
utanför fasaden eller hänga mer än 50
cm under skyltarmen.
9. Valaffischer kan kräva bygglov.Valaffischer vid offentliga val är i princip undantagna från kravet på bygglov. Länsstyrelsen tar inför de stora offentliga valen beslut om vilka valaffischer som är
undantagna från kravet på bygglov.
För att värna om de känsliga miljöerna i
centrala Strängnäs och Mariefred har
dock Plan- och byggnämnden beslutat

Avståndet till gångbanan får vara lägst 2,3
meter, till cykelbana 2,8 och till vägbana 4,5

En skylt ska bidra till att göra staden intressant
utan att skymma andra vackra saker i vår stad.

att valaffischer inom vissa speciellt känsliga områden som Domkyrkoberget,
Gyllenhielmstorget och kvarteren närmast Mariefreds hamn kräver bygglov.
Närmare information om vilka områden
det gäller kan fås av kommunen.
10. Festivaler, cirkusar, teaterspel eller
andra liknande tidsbegränsade kulturoch idrottsevenemang är undantagna
från kravet på bygglov. Detta gäller även
skyltar inom evenemangsområdet. Med
evenemangsområdet ska förstås det område som omfattas av polistillståndet.
Undantaget är också skyltar utanför detta
område som under tiden för själva evenemanget och en vecka innan förmedlar
information om evenemanget. Plan- och
byggnämnden kan dock ingripa och ställa krav på skyltens nedtagande om den
förfular det offentliga rummet eller utgör
en säkerhetsrisk. Affischering kan dock
kräva polistillstånd. Se vidare rubriken
”Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Strängnäs kommun”.
11. Säsongsskyltning exempelvis julskyltning är undantaget från kravet på bygglov.
Dock får inte säsongsskyltning bli ett permanent inslag i gaturummet. Säsongerna
får inte övergå i varandra utan avbrott så
att stadens arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer döljs. Plan- och byggnämnden kan ingripa och ställa krav på skyltens
nedtagande om den förfular det offentliga
rummet eller utgör en säkerhetsrisk. Undantaget från kravet på bygglov är också
uttryck för folkloristisk tradition så som
exempelvis julgranar, majstänger och lövruskor förutsatt att dessa inte försetts med
något kommersiellt budskap.

Säsongsdekorationer utan kommersiellt
budskap kräver inte skyltlov

Såhär söker du bygglov för skylt:
Ansökningsblanketten för ”bygglov”
hittar du på kommunens hemsida eller
i kommunhuset. När du ansöker om
bygglov för skylt ska du också ha med:
1. Fasadritning där skylten är inritad
och måttsatt.
2. Ritning av skylt som beskriver 		
mått, material, färg (gärna NCS-		
nummer), typsnitt, text.
Om du behöver ändra din skylt, exempelvis ändra texen eller logotypen
kräver detta ett nytt bygglov.
Kostnaden för ett bygglov bestäms av
den taxa som Kommunfullmäktige antagit för Plan- och byggnämndens verksamhet. Tumregeln är att alla typer av
bygglov ska vara självfinansierande.
Mer information om kostnaden i just
ditt ärende kan du få av kommunen.
Tänk på att du behöver fastighetsägarens tillstånd för att sätta upp en skylt.

En vacker skylt blir en del av byggnaden och kan bli älskad av generationer av invånare.

En vacker kulturmiljö är allas ansvar och
självfallet anpassar även de rikstäckande
butikskedjor sina skyltar till vår stad
En skylt som anpassas till huset ger ett städat intryck och blir lätt att läsa och känna igen.

En markis för varje fönster är oftast vackrast. Kom ihåg att söka bygglov för fasta markiser.

Samhällsbyggnadskontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
www.strangnas.se

”Plan och byggnämnden
vill passa på att tacka
alla er som förskönar vår
kommun med vackra
skyltar...”

