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Skyltning för en 
vacker stadsmiljö 
i Landskrona
EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA
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1Introduktion - 
skyltning i Landskrona
I Landskrona ska stadsmiljön upple-
vas som vacker och inbjudande. I en 
sådan miljö trivs både boende och 
besökare. Det innebär att gaturum-
mets utsmyckning behöver följa ett 
samlat koncept. På så sätt skapas 
förutsättningar för en helhet som 
gör intrycken lättare att uppfat-
ta. Konceptet kan innehålla många 
olika färger och former, men där 
finns en gemensam röd tråd. Detta 
är målsättningen i de riktlinjer som 
stadens förvaltningar har tagit fram 
och arbetar utifrån i sitt vardagliga 
arbete. Utformar vi staden på ett 
genomtänkt sätt skapar vi en att-
raktiv stadsmiljö för alla.

Skyltar är en viktig del och bidrar i hög-
sta grad till det samlade intrycket. De 
uppmärksammar oss på aktiviteter och 
guidar oss rätt i staden. Skyltar kan göra 
gaturummet mer attraktivt och tydligt. 
För många verksamheter och företaga-
re är de nödvändiga. Detta innebär dock 
inte att skyltningen ensam får ta över 
gaturummet. Skyltningen ska förmed-
la information om vilken typ av företag 
eller verksamhet som finns var. När den 

är rätt utformad utifrån en kombina-
tion av verksamhetens, fasadens och 
gatans utformning bidrar den både till 
verksamhetens behov av att synas och 
till en vacker stadsmiljö. 

Det finns flera typer av skyltar. Gene-
rellt kräver de flesta skyltar antingen 
bygglov eller tillstånd. Denna broschyr 
ger en kort beskrivning av Landskrona 
stads olika riktlinjer. Målet är att väg-
leda företag och verksamheter i sam-
band med beställning av skyltar eller 
förändring av befintlig. I broschyren 
finner du en sammanfattning av vad 
som krävs för att sätta upp olika typer 
av skyltar, hur ansökan går till och vad 
du finner mer information för just ditt 
skyltbehov.

Vår rekommendation är att alltid kon-
takta oss först på berörda förvaltning-
ar eller myndigheter. På så sätt kan vi 
tillsammans bidra till en vackrare och 
tydligare skyltning i Landskrona!  

Landskrona stad, våren 2015

Introduktion – skyltning i  Landskrona

TIPS!
Kontakta alltid berörd 

förvaltning eller myndighet för 
rådgivning innan du beställer 

en skylt. Bättre att det 
blir rätt direkt!
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Teknik- och 
service-

förvaltningen 

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Polisen Teknik- och 
service-

förvaltningen

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Länsstyrelsen eller 
Trafikverket

2Ansökan - steg för steg

När behöver jag ansöka om bygglov eller tillstånd för en skylt? Generellt sett krävs 
bygglov eller tillstånd oavsett typ av skylt. Kontakta alltid berörd förvaltning eller 
myndighet för rådgivning innan skylten beställs och innan skylten placeras på den 
planerade platsen. Nedan ser du en översikt över var du ska vända dig i relation till 
vilken typ av skyltning det handlar om. 

*Inom detaljplan = vanligtvis inom tätbebyggt område.
**Utanför detaljplan = vanligtvis utanför tätbebyggt område.

Utanför detaljplan**Inom detaljplan*

Bygglov/tillstånd
Skylt

Tillstånd
Affischering & 

gatupratare

Tillstånd
Vägvisning & 
vägmärken

Bygglov
Skylt

Tillstånd
Skylt

Ansökan steg för steg

Ansökan om bygglov eller tillstånd
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3Skyltar som kräver 
bygglov
Landskrona stad vill genom riktlinjer kombinera verksamheters behov av att skyl-
ta med att synliggöra staden och dess arkitektur. Målet är en vacker, levande och 
trevlig stadsmiljö. 

Landskrona stadskärna är en kulturmiljö av riksintresse. Inom detta område be-
höver skyltar, byggnader och andra anordningar utformas så att kulturmiljön inte 
förvanskas. Anpassning till stadsbilden innebär att skylten ska utformas så att den 
anpassas till byggnadens arkitektur och så att den passar till omgivningen vad gäl-
ler placering, storlek, form och färg, enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1§ och 3§. 

Nattetid har även belysningen av skylten betydelse för omgivningen. Kraven på 
estetisk utformning innebär att skylten både skall vara tilltalande i sig själv och till-
föra omgivningen kvaliteter. För rådgivning kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen 
innan skylten beställs och innan skylten placeras på den planerade platsen.

Skyltar som kräver bygglov

Målade bokstäver               Takmonterade skyltar

Profilbokstäver               Skyltband

Ljuslådor               Flaggor

Planskyltar               Markiser och skärmtak

Flaggskyltar               Orienteringstavlor

Skyltfönster               Mobila skyltar

Rörliga skyltar               Byggskyltar (tidsbegränsat)

Skyltpyloner               Vepor och banderoller (tidsbegränsat)

Samlingsskyltar
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Så söker du bygglov 
• Ansökningsblankett – ifylld och underskriven. Blanketten hittar du på 
 kommunens hemsida, se länk under avsnitt 5.
• Situationsplan (tomtritning) som visar skyltens placering (skala 1:400).
• Fasadritning som visar skyltens placering på fasaden (skala 1:100) alternativt  
 ett fotomontage med bild på aktuell fasad kompletterad med skylten. 
 Avståndet till marken ska anges om skylten sticker ut från fasaden, t.ex. vid  
 flaggskylt.
• Detaljritning som visar hur skylten ser ut med dess mått och färgsättning.  
 Ange även hur skylten kommer att belysas om det är aktuellt.
• Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Förslag till kontrollplan hittar du 
 på kommunens hemsida, se länk under avsnitt 5.
• Mark-/fastighetsägares skriftliga tillstånd.
• Ansökan skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Avgifter
En avgift tas ut med hänsyn till skyltens omfattning. 
För mer information om bygglov för skyltar skanna QR-kod (se sida 19):
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4Skyltar som kräver 
tillstånd
Enligt ordningslagen och ordningsföreskrifter i Landskrona gäller följande: 

Affischering och gatupratare
• Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndig- 
 heten sättas upp på staket, stolpar, elskåp eller liknande som vetter mot en  
 offentlig plats eller på träd inom offentlig plats. 

• Flyttbara reklamskyltar, så kallade gatupratare, får inte placeras på offentlig  
 plats utan tillstånd av polismyndigheten.

• 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 företagare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som  
 avser näringsidkarens verksamhet på byggnad där verksamheten bedrivs. 

Vägvisning och vägmärken
Många företag önskar vägvisning för att uppmärksamma sin verksamhet. För 
dessa vägmärken finns särskilda regler. Vägmärken omfattas inte av bygglovsplik-
ten, men kräver tillstånd från Teknik- och serviceförvaltningen. Tillståndet innebär 
att avtal skrivs gällande underhåll, ansvar och avgifter.

Så söker du tillstånd
Affischering och gatupratare
Tillstånd söks via Polisen. Du är dock mer än välkommen att kontakta Teknik- och 
serviceförvaltningen för att diskutera dina idéer samt ställa frågor. Polisen skickar 
remiss till Teknik- och serviceförvaltningen, Miljöförvaltningen och i en del fall även 
till Räddningstjänsten. För att ärenden som fordrar tillstånd skall behandlas krävs 
att avgiften till Polisen betalas i samband med att ansökan lämnas in.

Vägvisning och vägmärken
Tillstånd söks via Teknik- och serviceförvaltningen, som har beslutanderätt avse-
ende offentlig platsmark enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 

Skyltar som kräver ti l lstånd
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Avgifter
Särskilda avgifter tas ut för företagsskyltning. Avgifterna omfattar dels en start-
avgift och dels en årsavgift. För mer information om avgift för markupplåtelse av 
offentlig plats skanna QR-kod:

Ytterligare information
I nästa avsnitt finns hänvisning till Landskrona stads 
hemsida med länkar till gällande dokument och mer 
information kring dessa typer av skyltning. 

Skyltar som kräver ti l lstånd
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5Hänvisning till dokument 
med länkar
Generellt
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Landskrona stad 
www.landskrona.se/Om-Landskrona/
Lokala-ordningsfoereskrifter.aspx

Stadsbyggnads-
förvaltningen
Skyltar – Riktlinjer för skyltar 
i Landskrona
http://www.landskrona.se/documents
/landskrona/documents/tsb/bo%20
&%20bygga/riktlinjer/riktlinjer%20for%
20skyltning%20i%20landskrona.pdf

Ansökningsblankett
www.landskrona.se/documents/
landskrona/documents/blanketter%
20&%20tillst%C3%A5nd/stadsbyggnads
/blankett%20lov.pdf 

Kontrollplan
www.landskrona.se/documents/
landskrona/documents/blanketter%20
&%20tillst%C3%A5nd/stadsbyggnads/
kontrollplan%20skylt.pdf

Teknik- och service-
förvaltningen
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
platsmark (innehåll: allmänt, uteser-
vering och avgifter)
http://www.landskrona.se/Invanare/
Trafik--teknik/Upplaatelse-av-
offentlig-platsmark.aspx

Företagsskyltning och vägvisning
www.landskrona.se/Pages/Page.
aspx?pageId=5820

Ansökningsblanketter
www.landskrona.se/Invanare/Trafik--
teknik/Tillstaandsverksamhet/
Blanketter-Gata-Trafik.aspx

Polisen
https://polisen.se/Service/Tillstand/
Anvandande-av-offentlig-plats/

Länsstyrelsen Skåne
http://www.lansstyrelsen.se/skane/
Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo
/infrastruktur-och-it/vagar-och-
jarnvagar/Pages/reklamskyltar.aspx

Trafikverket
http://www.trafikverket.se/Privat/
Vagar-och-jarnvagar/Reklam-intill-
allman-vag/Mer-information-om-
reklam-intill-allman-vag/
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6Checklista

1. Läs igenom dokument och riktlinjer
På stadens hemsida och via angivna länkar hittar du mer information om vad som 
gäller för respektive typ av skyltar. Om du är det minsta osäker så tveka inte att 
kontakta oss på stadens berörda förvaltningar eller myndigheter. 

2. Kontakta och stäm av
Innan du beställer skylt eller annat material som påverkar stadsmiljön, kontakta 
först berörd förvaltning eller myndighet för rådgivning hur du ska gå tillväga. Det 
är lika bra att det blir rätt direkt. Det sparar både dig och staden tid och pengar. 

3. Skicka in ansökan 
Via de blanketter som finns att ladda ner på stadens hemsida fyller du i din 
ansökan oavsett om det gäller skyltar som kräver bygglov eller tillstånd. I vissa 
fall ska avgift betalas i samband med att ansökan lämnas in. 

4. Beställ skylt
När din ansökan är godkänd kan du beställa din skylt. 

5. Placera och montera
När skylten är levererad placeras den på angiven plats enligt godkänd ansökan.
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7Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon  0418-47 00 00 
E-post  sb@landskrona.se
Postadress Landskrona stad
   Stadsbyggnadsförvaltningen
   261 80 Landskrona
Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 7   
Hemsida  landskrona.se/bo-bygga.aspx

Teknik- och serviceförvaltningen
Telefon  0418-47 00 00 
E-post  teknikochservice@landskrona.se
Postadress Landskrona stad
   Teknik- och serviceförvaltningen
   261 80 Landskrona
Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 7   
Hemsida  landskrona.se/Invanare/Trafik--teknik.aspx

Polisen
Telefon  114 14
Postadress Polisen
   205 90 Malmö
Besöksadress Rådhusgatan 1, Landskrona
Hemsida  polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Skane/Landskrona/
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@
Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen Skåne
Telefon  010-224 10 00
E-post  skane@lansstyrelsen.se
Postadress Länsstyrelsen Skåne
   205 15 Malmö
Besöksadress Kungsgatan 13, Malmö
Hemsida  lansstyrelsen.se/skane/Sv/Pages/default.aspx

Trafikverket
Telefon  0771-921 921
E-post  trafikverket@trafikverket.se
Postadress Trafikverket
   781 28 Borlänge
Besöksadress Nordenskiöldsgatan 4, Malmö
Hemsida  trafikverket.se
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www.landskrona.se www.lautveckling.se

www.landskronacity.se


