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SKYLTLANDSKAPET
Sölvesborgs stadskärna omfattas av riksintresse för 
kulturmiljö. Det innebär att här finns höga kvaliteter 
och värden att bevara och utveckla. I alla bygglov 
måste detta beaktas. 

Som fastighetsägare eller butiksägare har du en 
möjlighet vara med och utveckla och förbättra en 
del av de värden som finns. Skyltlandskapet är en 
viktig del av hur en stad upplevs. En sammanhållen 
och väl gestaltad skyltning kan bidra till att stärka 
och framhäva kvaliteter i byggnader och miljöer och 
till att skapa ett harmoniskt och vackert intryck.

En skylt ska på ett tydligt sätt förmedla sitt budskap, 
men samtidigt upplevas som ett dekorativt och 
funktionellt komplement till byggnaden och den 
miljö den är en del av.

ANSÖK OM TILLSTÅND FÖR 
SKYLT
Att uppföra, flytta eller väsentligt ändra skyltar utomhus kräver 
bygglov och startbesked enligt plan- och bygglagen (PBL). 
Ansökan för fasadskyltar och verksamhetsskyltar görs hos 
kommunens stadsarkiteksavdelning. Har du frågor kan du alltid 
ta kontakt med någon av våra handläggare, vi vägleder dig i 
din bygglovsprocess. 

Ansökan om gatupratare görs till polisen.



RIKTLINJER

SKYLTAR ALLMÄNT
 ska anpassas efter gatans eller platsens karaktär.
 ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
 ska vara lättlästa och tydliga.
 lysande skyltar bör endast tillåtas i undantagsfall och ska då 

anpassas väl till husets och omgivningens arkitektur. De får 
inte vara störande.

 sikt och trafiksäkerhet ska beaktas.

FASADSKYLTAR
 Bygglov krävs enligt PBL. 
 På kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska fasad- 

skyltar undvikas eller utformas särskilt varsamt.
 Det ska finnas en proportionalitet mellan fasad och skyltstorlek.
 Huset är överordnat skylten. Skylten ska inte dölja arkitektoniskt 

viktiga detaljer såsom listverk, pilastrar och omfattningar.
 Fasadskylt ska inte placeras ovanför en byggnads takfot om 

det inte finns en bakomvarande byggnadsdel, exempelvis ett 
fläktrum, omedelbart bakom skylten. Byggnadens siluett ska 
inte brytas av skylten. 

 Neonkulörer ska endast förekomma i undantagsfall och då vara 
väl anpassade till huset och omgivningens arkitektur.

 Fasadskyltar bör ha svart bakgrund.

GATUNAMNSKYLTAR
 vit emaljskylt med blå text.

GATUPRATARE
 Maximal höjd för en skylt är 120 cm med en bredd på 60 cm. 
 Skylten ska placeras i anslutning till verksamheten. Den bör 

inte placeras i gatuhörn. Skylten ska endast vara utställd under 
öppettid.

 Skyltar får inte begränsa tillgängligheten på gåbanan.
 Form och utförande anpassas till personer med funktionsned-

sättning.

MARKISER
 ska vara enfärgade.
 mått och kulör ska anpassas efter 
husets och omgivningens arkitek-
tur och färgsättning.



EXEMPEL PÅ FASADSKYLTAR

En tydlig skylt som harmonierar väl med 
fasaden både i färg och proportion.  
En utformning som fungerar både på äldre 
och mer moderna fasader.

Fasadskyltar i äldre stil som visar på 
en omsorg om detaljer och bildar en 
vacker helhet med de äldre husen och 
de stenlagda gatorna.

Bokstäver direkt på fasaden ger en mer 
flexibel skylt som kan anpassas efter 
husets arkitektur och tillföra ytterligare 
estetiska kvaliteter. 

Gatunamnskyltar i vit emalj med blå text.



Orienteringsskyltar med svart bakgrund 
och vit text. Informativa och tydliga. De är 
också ett dekorativt inslag i stadsmiljön och 
blir en del av en vacker helhet. 

Markiser ska vara enfärgade och anpassas 
efter husets och omgivningens arkitektur 
och färgsättning.

Gatupratare ska vara svarta och 
modellen ska vara godkänd och 
anpassad till människor med 
funktionshinder.

EXEMPEL PÅ MARKISER OCH ÖVRIGA SKYLTAR
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