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Råd och riktlinjer
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n gång i tiden var Ljusdal känt för sina fna skyltar i
neon. Flera av dessa fnns faktiskt kvar och är fortfarande i bruk, t.ex. Riobiografens skylt som är från 1939,
skylten på Ericssons bokhandel från 1942 och Nordéens
neonskylt som tillverkades 1944. Tänk om vi åter igen
kunde hjälpas åt att skapa en fn och vacker skyltning i
vår kommun!
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Inledning
Tanken med ett skyltprogram är att det ska vara en källa till inspiration och
vägledning för företagare och skylttillverkare. En inspirationskälla som tydliggör
möjligheter där omsorg om utformningen liksom kvalitet ska känneteckna all
skyltning.
Om det i framtiden tillkommer nya typer av skyltar så ska de förhålla sig på
samma sätt till omgivningen och byggnaden som skyltarna i detta program.
Varför krävs det bygglov?
En anledning till att det behövs bygglov för skyltar är att skylten ingår som en
del av ett samhälles karaktär, samt att det är reglerat i lagstiftningen.
I områden med överdriven skyltning blir de enskilda skyltarna svåra att urskilja
i mängden. Området ger då ett oroligt intryck. Om varje skylt i stället utformas
med omsorg och med hänsyn tagen till helheten, så skapas ett välkomnande
och harmoniskt område.
Syfte och mål
Syftet är att vi med stöd av programmet ska skapa vackra och inbjudande miljöer som i sin tur bidrar till att Ljusdals kommun fortsätter att vara en attraktiv
boendekommun.
Programmet ska vara ett verktyg för handläggare på kommunen så att en enhetlig och konsekvent handläggning genomförs.
Det bidrar också till att skapa en trygg och säker miljö, där inte tillgängligheten
begränsas av fel placerade skyltar. Alla ska kunna röra sig, vare sig man är rullstolsburen eller drar en barnvagn.
Framkomligheten för renhållning, snöröjningen och oss alla ska inte begränsas,
utan här presenteras åtgärder för att vår miljö ska få en bra och vacker utformning. En skylt med en väl genomtänkt utformning kan bidra till en mer inbjudande kommun.

Sid. 4

Huvudprinciper
• Skyltar ska innehålla information
• Skyltar, flaggor, belysning och övriga tillhörande anordningar ska alltid vara i
gott skick och med aktuellt budskap
• Informationen ska begränsas till näringsidkarens namn och/eller logotyp
• Skyltar ska vara lätta att uppfatta
• Skyltar ska vara underordnade byggnad, gatu- eller vägmiljö och landskapsbild, till utformning, färg och format
• Placera inte skyltar på fasaddetaljer såsom lister, burspråk och andra viktiga
detaljer
• Fristående reklamtavlor och flaggor får inte störa kulturmiljöer eller utsiktsstråk
• Placera skyltar och flaggor så de inte skymmer befintliga skyltar, vägmärken
eller sikt i trafikkorsningar
• För en dialog med kommunen om hur du bör placera flaggor och i vilket
antal
• Välj inte standardlösningar, det finns olika sätt att utforma en bra skyltning
som passar såväl verksamheten som hus och gata
• Skyltband längs hela fasaden ska undvikas
• Skyltar ska inte placeras så att de innebär fara för trafiksäkerheten
• En skylt får aldrig placeras så att den är ett hinder för personer som har svårt
att se eller röra sig
• Skyltar får aldrig placeras så att de hindrar snöröjning och renhållning
• En befintlig olämplig skylt ska inte tas som föredöme. När en byggnad rustas
upp bör man även se över skyltarnas utseende
Sid. 5

Skylttyper
Lämplighet, råd och riktlinjer.
Bygglov krävs om inte annat anges.

Fasadskyltar

Markstående skyltar

Neonskyltar sid. 7

Pyloner sid. 11

Målade bokstäver sid. 7

Samlingsskyltar sid. 11

Ljuslåda sid. 7

Stolpskyltar sid. 12

Planskyltar sid. 8

Banérstråk sid. 12

Profilbokstäver sid. 8
Skyltfönster sid. 9
Vepor och banderoller sid. 9

Övriga skyltar
Byggskyltar sid. 13

Uthängande
fasadskyltar

Trottoarpratare sid. 13
Flaggor sid. 14
Markiser och baldakiner sid. 14

Flaggskyltar sid. 10

Beachflaggor sid. 15

Pendelskyltar sid. 10

Skylt eller vepa på staket sid. 15

Takskyltar sid. 10

Digitala & bildväxlande sid. 16
Anslagstavla sid. 16

Sid. 6

Neonskyltar

Nordeens neonskylt i Ljusdal tillverkades 1944. Tekniken medger
en stor frihet i utformningen vilket
gör att bokstäver och symboler
möjliga att anpassa till de flesta
fasaderna.
Neonskyltar rekommenderas

Målade bokstäver

Målade bokstäver på en fasad är
en traditionell och enkel skyltning.
Målade bokstäver rekommenderas

Ljuslåda

Norra Järnvägsgatan Ljusdal.
Ljuslådor kan vara svåra att anpassa till en byggnad då de kan upplevas som klumpiga.
Ljuslådor bör undvikas
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Planskyltar

Planskylt i Färila. Bokstäverna har
en skuggning vilket innebär en
djupverkan.
Planskyltar i plåt eller annat likvärdigt tunt material är lätta att
anpassa till utformning och storlek.
Kan belysas med en spotlight som
sitter på en arm, ett enkelt och
funktionellt sätt att skylta.
Planskyltar i plåt rekommenderas

Profilbokstäver

Profilbokstäver på sekelskifteshus inom världsravsområdet i Järvsö.
Profilbokstäver på putsat 1950-talshus i Järvsö.
Frilagda bokstäver monterade direkt på fasad eller helst på distans. Fasaden
syns mellan bokstäverna vilket ger ett lätt och luftigt intryck, där byggnadens
egen karaktär kvarstår.
Profilbokstäver rekommenderas
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Skyltfönster

Skyltfönster som fått annan funktion vilket påverkar hela fasaden
Plastfolie eller liknande som är fäst
direkt på glaset. Om det täcker mer
än 15 % av glaset räknas det som
en förändring av fasad och bygglov
krävs.
Täckta skyltfönster bör undvikas

Vepor och banderoller

Vepa med motiv från en annan
del av världen långt från Postplan i
Ljusdal.
Vepor och banderoller på duk av
väv, plast eller liknande har ofta en
kort livslängd. Den bakomvarande
fasaden bör synas på alla sidor av
vepan.
Vepor och banderoller rekommenderas endast under en begränsad
tid, t.ex. vid ett arrangemang, en
nyöppnad verksamhet eller vid en
företagskampanj.
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Flaggskyltar

Flaggskylt i Gamla stan i Ljusdal.
Flaggskylten är placerad vinkelrät
mot fasaden. Den placeras ovanför entrén. Skylten bör ge ett lätt
intryck, inte vara tjock och klumpig.
Flaggskyltar rekommenderas inte

Pendelskyltar

Pendelskylten är placerad vinkelrät
mot fasaden. Den är tillverkad av
metall och infäst i konsolen i överkant så att den kan pendla i vinden.
Här finns lättnader i bygglovplikten
se sid. 26.
Pendelskylt rekommenderas

Takskyltar

Takskylt vid Sjulhamre.
Takskylt är placerad ovan på taket.
Den förändrar taksiluetten markant.
Takskyltar bör undvikas.
Ljusdals kommun har en mycket
restriktiv hållning till takskyltar. Se
vidare sid. 25 om industriområden.
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Pyloner

Pylon med en finurlig utformning i
Järvsö.
Pylon är en fristående markskylt.
Den bör placeras på den tomt där
verksamheten bedrivs. Den är ofta
hög och smal för att tydliggöra
budskapet. Ska utformas i rimlig
storlek. Man bör inte placera pyloner för tätt. I centrum och i direkt
anslutning till gång- och cykelstråk
får inte polyoner förekomma.
Polyoner rekommenderas

Samlingsskyltar

Samlingsskylt vid Gärde industriområde med tydlig information.
En fristående markskylt som visar
vilka företag och verksamheter
som finns samlade på ett område.
Samlingsskylten gör det lätt att
orientera sig och är ett bra sätt
att undvika en anhopning av olika
skyltar. Har områdets namn överst,
gatunamn/adress sedan följt av
verksamhetsnamnen.
Samlingsskylt rekommenderas

Sid. 11

Stolpskyltar

Stolpskyltar ska undvikas med vissa
undantag.
En stolpskylt är en skylt som monteras på en befintlig stolpe. Skylten
utformas så den kan snurra av vinden. Den kan påverka trafiken om
den placeras i dess närhet.
Stolpskyltar får endast förekomma
i vissa verksamhetsområden se
sid. 18

Banérstråk

Banerstråk - skyltar på rad efter varandra i Järvsö
Om man sätter flera skyltar efter varandra på rad, så heter det banérstråk.
Banerstråk bör undvikas

Sid. 12

Byggskyltar

Byggskylt med syfte att underlätta
för transporter till ett bygge.
Byggskyltar sätts upp i samband
med byggnationer och innehåller
information om bygget. De är uppsatta under byggtiden på den tomt
där bygget pågår eller i anslutning
till bygget för att underlätta för
transporter under byggtiden.
Placeringen diskuteras vid mötet
inför byggstart i samband med
bygglovhandläggningen.
Bygglov krävs inte för byggskyltar
på den aktuella tomten, dock kan
bygglov krävas för hänvisningsskyltarna om de placeras på annan
tomt.
Byggskyltar rekommenderas

Trottoarpratare

Trottoarpratare med rund metallhysa.
Med trottoarpratare menas lösa
skyltar som ställs utanför affärer
och verksamheter.
Trottoarpratare behandlas på
sid. 28
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Flaggor

Flaggor i Ljusdal
Flaggstänger med flaggor som har
starka färger och grafik påverka
omgiviningen på ett mycket påtagligt sätt. Nationalflaggor kräver
inte bygglov. Flera än tre flaggstänger placerade i ett sammanhang kallas flaggborg.
Flaggborgar bör undvikas

Markiser och baldakiner

Markis som tar över stor del av
byggnadens fasad (Gränna).
Markiser och baldakiner som är
försedda med logotyp eller annat
budskap betraktas som skyltar och
kräver bygglov. Dessa fungerar mer
som skyltar än som solskydd och är
ofta utfällda.
Bör undvika att användas som skylt
i sitt huvudsyfte
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Beachflaggor

Beachflagga - bygglov krävs inte men
tänk på placeringen.
Beachflaggor finns i olika storlekar
och har en kort livslängd då de åldras
fort och blir slitna. De kan användas
på den egna tomten och i direkt närhet av verksamheten. Får inte påverka
trafiksäkerheten. Bygglov krävs inte.
Bör endast användas under en begränsad tid, t.ex. om företaget har en
kampanj

Skylt eller vepa på staket

Vepa på staket i Järvsö
Att sätta upp en vepa eller liknande på ett staket är något som bör undvikas.
Det skapar ett rörigt intryck och kan påverka trafiksäkerheten.
Skylt eller vepa på staket och stängsel bör undvikas
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Anslagstavla

En anslagstavla för uppsättning av affischer räknas som skylt.
Anslagstavla rekommenderas

Digitala och bildväxlande skyltar

En skylt med rörligt, digitalt budskap kan distrahera och utgöra en trafikfara. De
skapar även ett rörigt intryck i miljön. Bildväxlande skyltar ändrar utseende med
jämna intervaller. De bör liksom digitala skyltar undvikas. Likaså ljusprojektion av
bilder på fasad i reklamsyfte bör undvikas.
Digitala och bildväxlande skyltar bör undvikas
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Skyltar i verksamhetområden
I Ljusdals kommun finns miljöer med olika karaktärer. En definition av de olika
karaktärer har gjorts där varje kategori har fått egna riktlinjer utifrån sina förutsättningar när det gäller skyltning.

Industriområden
I industriområdena har byggnaderna generellt en större skala och är ofta av
en enklare karaktär. De arkitektoniska och kulturhistoriska värdena är mindre
påtagliga.
Verksamheterna nås oftast med fordon, det är därför viktigt att få en snabb
överblick över området. Den orienteringsmässiga delen är således viktig när
det gäller framkomlighet.
Industriområdenas infarts- och entréområden bör utformas med beaktande
av skyltningen.
Om många enstaka hänvisningsskyltar sätts upp inom ett området utan samordning är det risk för att det ger ett skräpigt intryck och kan försvåra möjligheten att orientera sig.
En samordnad och välformad samlingsskylt vid områdets entré kan vara bra
för områdets identitet och vara ett positivt tillskott för miljön. En samlingsskylt
tillsammans med en karta, en så kallad orienteringsskylt kan också vara lämplig.
Inom de utpekade industriområden, se kartor så gäller följande:
• Fastighetshetsägaren bör ombesörja att området har en samlingsskylt med
översikt över områdets verksamheter. För utformningen av samlingsskylt,
se information om skylttyper sid. 11
• Inom området kan lättnader ske i kraven vad gäller utformningen och placeringen av fasadskyltar. Dock med hänsyn till omgivning och arkitektur
• Om det är av vikt för orienteringen i området kan takskyltar få förekomma,
men under förutsättning att de inte påverkar ellet stör omgivningen och
landskapsbilden
Sid. 17

Handelsområden
Dagligvaruhandel
Inom ett område för dagligvaruhandel (livsmedel, bensinstationer m.m.), där
byggnad tillsammans med parkering och eventuellt kundvagnsställ bildar ett
dagvaruhandelsområde gäller följande:
• Stolpskyltar får sättas upp på egna stolpar inom området på egen mark om
de inte påverkar omgivande trafik och hålls underordnat
• Skyltar på plank får förekomma om de vänds in mot verksamhetens område
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Industriområden Kartor
Färila
Bränta

sid. 20

Industrihuset Pellbacken

sid. 20

Ygskorset

sid. 21

Järvsö
Industrivägen

sid. 21

Ljusdal
Kläppa industriområde

sid. 22

Östernäs Kvarteret Skraken

sid. 22

Norrkämsta

sid. 23

Gärde

sid. 23

Sjulhamre

sid. 24

Här kommer kartor som tydliggör områdenas avgränsningar.

Sid. 19

Bränta (Färila)

Industrihuset Pellbacken (Färila)
Sid. 20

Ygskorset (Färila)

Industrivägen (Järvsö)

Sid. 21

Kläppa
industriområde

Östernäs
Kvarteret
Skraken

Sid. 22

Norrkämsta

Gärde industriområde

Sid. 23

Sjulhamre

Sid. 24

Utpekade områden
I de angivna områdena se sid. 19, har lättnader i riktlinjerna för skyltarnas placering gjorts.
Industriområden
I dessa områden anses det arkitektoniska och kulturhistoriska värdena vara
mindre påtagliga men den orienteringsmässiga delen viktig. Dessa förutsättningar medför att man kan ta mindre hänsyn till de huvudprinciper som gäller
för skyltningen dock ska man ändå eftersträva estetisk tilltalade utformning de
utpekade industriområdena.

Sid. 25

Lättnader i bygglovprövningen
för pendelskylt
Pendelskylt
Om det finns en fast monterad konsol för upphängningen av pendelskylten och
den har prövats genom bygglov, så krävs inte bygglov för att byta ut pendelskylten.
Detta gäller om ersättaren är i samma storlek och texten inte markant ändras i
utseende. Här rekommenderas att den befintliga pendelskylten målas om och
återuppsätts i samma konsol.
Pendelskylt med
tydlig information
i Järvsö

Konsol med vackert utförda detaljer i Färila
Sid. 26

Vägvisningsskylt
Bygglov krävs inte för vägvisningsskylt.
Vägvisningsskylt till serviceanläggningar, inrättningar, tillfälliga arrangemang,
turistmål etc. ska endast utfärdas och uppsättas av Gata/Park.
Tillverkningskostnaden samt uppsättning betalas av beställaren. Detta för att få
en enhetlig utformning liksom en säker placering i trafikmiljön.
Gata/Park har en restriktiv hållning och ser att vägvisningsskylt endast görs till
verksamheter som har sällanbesökare, som inte hittar dit de ska.
Vägvisningsskylt tillåts i första hand för verksamheter av turistisk karaktär eller
stor samhällsnytta.

Vägvisare i Gamla stan Ljusdal

Sid. 27

Trottoarpratare
Bygglov krävs inte för trottoarpratare.
Med trottoarpratare, vippskylt, gatupratare samt sandwichskylt menas en typ
av skyltar som ställs upp utanför affären eller andra verksamheter. De brukar
ställas på trottoaren, på gräsmattan eller andra ytor. De benämns här med samlingsnamnet trottoarpratare.
En felplacerad trottoarpratare kan orsaka problem för synskadade och andra
funktionshindrade samt renhållningsfordon och blåljusfordon.
• Trottoarprataren ska placeras i direkt anslutning till verksamheten
• Det är inte tillåtet att ställa ut en trottoarpratare på allmän plats utan tillstånd
• Trottoarpratare ska vara utformade med en rund metallhylsa. Den är lättare
för synskadade att upptäcka än en trottoarpratare med två eller fyra ben.
Utformningen gör också att trottoarprataren tar mindre yta i anspråk
Tillstånd
Det krävs tillstånd från Gata/Park samt markägare.
Riktlinjer för placering av trottoarpratare i Ljusdals köping (tillstånd krävs)
• Norra Järnvägsgatan placeras på platt yta mellan fasad och ledstråk
• Gamla stan – placeras närmast fasad
• Övriga trottoarer – placeras närmast fasad, gäller endast där trottoaren är
mer än 2 meter bred, annars kan tillstånd inte beviljas
• Under vintern måste trottoarprataren avlägsnas nattetid för att möjliggöra
vinterväghållning
Riktlinjer för placering av trottoarpratare i övriga tätorter (tillstånd krävs)
• Trottoarer placeras närmast fasad, gäller endast där trottoaren är mer än 2
meter bred, annars kan tillstånd inte beviljas
• Under vintern måste trottoarprataren avlägsnas nattetid för att möjliggöra
vinterväghållning

Sid. 28

Trottoarpratare på Norra Järnvägsgatan i Ljusdal

Sid. 29

Mobila skyltar och skyltar vid väg
Det blir allt vanligare att man ställer upp ett lastbilssläp eller liknande med reklam utefter vägen för att uppmärksamma ett evenemang eller göra reklam för
någon verksamhet.
Men det krävs någon form av tillstånd för att sätta upp reklam invid en allmän
väg även om den står på hjul.
Tillstånd
Markägarens medgivande krävs givetvis för att ställa upp ekipaget, men det kan
även krävas tillstånd från Länsstyrelsen Gävleborg eller bygglov från kommunen,
beroende på placeringen i förhållande till vägen.
• En reklamplats som ligger inom 50 m från väg omfattas av väglagen
För att ställa upp en släpvagn med reklam krävs tillstånd från Länsstyrelsen Gävleborg.
• Om platsen ligger inom detaljplanelagt område krävs det istället bygglov för
att sätta upp en reklamskylt, oavsett om den står direkt på marken eller på
hjul
Så kontakta kommunen för mer information om vilka tillstånd som krävs, innan
du sätter upp skylten!
Länsstyrelsen får inte utöva tillsyn trots att de ger tillstånd. Om en släpvagn
med reklambudskap är uppställd utan tillstånd från Länsstyrelsen kan Trafikverket begära handräckning av kronofogden för att få bort ekipaget.
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Checklista
Till dig som ska sätta upp en skylt
Fundera först över:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad vill du med skylten?
Hur ser skyltarna i omgivningen ut?
Var är bästa stället att placera den?
Vem riktar den sig till?
På vilket avstånd ska skylten kunna läsas?
Ska den vara belyst eller obelyst?
Om den ska vara belyst, kan någon störas av det (hyresgäster etc.)?
Är placeringen säker (skadegörelse, snöplogning)?

Kontakta en bygglovhandläggare på kommunen innan du beställer eller köper
en skylt.
Behöver du söka bygglov?
Behöver du fastighetsägarens tillstånd?
Behöver du markägarens tillstånd?
Behöver du andra myndigheters tillstånd?
Till dig som äger och hyr ut lokaler
Om du väljer en pendelskylt med konsol behöver du sannolikt inte bygglov för
att byta ut pendelskylten när lokalen får ny verksamhet.

Sid. 31
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