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Skyltprogram

Förord
Detta skyltprogram har i mars 2000 antagits av RättviksMiljö- och Plannämnd. Det skall fungera som ett underlag
för beslut och hantering av skyltärenden, vara till hjälp vid rådgivning samt syftar till att utveckla en kunskap om
skyltning ur olika aspekter. Sammanställningen har utarbetats av kommunensmiljö- och plankontor samt Richert
vonKochs arkitektkontor i Insjön. Programmet uttrycker ambitionen att en estetisk helhetsyn ska eftersträvas när
det gäller skyltning.

Intiativet är kopplat till projektetVackert Rättvik, som för närvarande befinner sig i en genomförandefas. Projektet
startade 1994 och är ett samarbetsprojekt mellanVägverk, Banverk, SJ, länsstyrelsen och kommunen. Projektets
syfte är att skapa en väl fungerande genomfart genomRättvik, där riksvägens, järnvägens och samhällets funktio-
ner kan förenas på ett vackert, funktionellt och trafiksäkert sätt.

Bebyggelse, vägar, gator, växtlighet, belysning och skyltar ingår i en helhet. En estetiskmiljöupplevelse förutsätt-
ter att delarna i denna helhet är väl avstämda i förhållande till varandra.

Sammanställningen omfattar i princip två delar: en informativ och idegivande del samt en del med kommunens
regler för skyltning och gällande lagar och förordningar.
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Skyltar skall vägleda och ge infor-
mation samtidigt som de skall
kunna dra blickarna till sig. En
vacker och välgjord skylt fångar
intresset utan att störa.

Omsorgsfullt utformade och place-
rade skyltar bidrar till att göra hel-
heten tilltalande.
Skyltarna ska inte dominera bygg-
naderna, tätortsmiljön eller kultur-
landskapet. Utformning och place-
ring ska skemed omdöme. En för-
ankring i platsen höjer i regel kva-
liteten och intrycket av skylten.

Lokala traditioner i materialval,
tekniker och formgivning kanmed
fördel utvecklas i skyltningen.

I Rättvik finns det flera exempel på
sådana skyltar med lokal förank-
ring. Omslaget till denna skrift
pryds av en vacker välkomstskylt
utformad av konstnären JerkVerk-
mäster. Skylten ärmålad i färger
som är hämtade från Rättviksdräk-
ten. Dessa traditionella ”Rättviks-
färger” utgör även ett genomgående
inslag iVackert Rättvik projektets
gestaltning.

Vi upplever ofta äldre hantverks-
mässigt utförda skyltar tilltalande.
Skyltmakaren kunde sitt hantverk
och anpassade utformningen av
varje skylt till den aktuella miljön.

Det finns en nostalgi förknippad
med dessa gamla skyltar och vi ser i
dag ett ökat intresse för nytillverkning
av skyltar efter de gamlamodellerna.
Uthängande skyltar av järnsmide är
en omtyckt förebild. Neonskyltarna
har också fått en renässans. Även
vid val av gamla förebilder är det
viktigt med anpassning till byggna-
dens tidstypiska utformning. Bra
skyltning åstadkommesmed fantasi
och inlevelse.
I denna sammanställning finns
många skyltexempel som kanske
kan ge inspiration vid val av
skyltar.

Detalj av Jerk Verkmästers välkomstskylt.

Allmänt om skyltar
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Infartsvägarna till Rättvik präglas
avmånga vackra vyer. Upplevelsen
av infarterna är många besökares
första intryck av samhället. Här är
det av stor betydelse att skyltarna
inte blir störande element i land-
skapsbilden.

Ett problem är att skyltningen i
tätortsmiljön och längs genomfarts-
vägarna tenderar att bli allt mer
iögonfallande för att få uppmärk-
samhet.Många gånger utformas
skyltarna utan tanke på omgivning-
arna vilket resulterar i ett förvirrat

och kaotiskt helhetsintryck. Om
skyltmängden längs genomfartsvä-
garna blir alltför omfattande har
bilisterna svårigheter att tillgodogö-
ra sig någon information alls.

Den enskilda skyltens budskap
kommer inte fram om olika verk-
samheter försöker ”överrösta”
varandramed sin skyltning.
Detta kan leda till en ond cirkel med
allt större och fler skyltar. Stora
annonstavlor längs vägarna och på
obebyggda tomter kan bli mycket
påträngande. En vildvuxen skyltflo-

ra ger ett stökigt intryck och är
ingen god reklam för ortens
näringsliv.

Det är viktigt att antalet skyltar
begränsas och att de utformas och
placeras på ett sådant sätt att de ger
en god helhetsverkan och inte stör
omgivningarna.

Skylten som en del i helheten

Budskapet kommer inte fram om olika verksamheter försöker överrösta varandra.
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Skyltningen utgör ett påtagligt
inslag i tätortens centrala gatumiljö-
er. Skyltarna är en del i gatubilden.
Genom enmedveten utformning
och placering kan skyltningen bidra
till att gaturummet uppfattas som en
harmonisk helhet.

Vissa förenande drag vid skyltning-
en kan ge upplevelsen av en
sammanhållen gatukaraktär.
Exempel är gemensamma principer
för val av: design, storlek, färgskala,
skyltbelysning ochmontage.

Det är många gånger en fördel om
företagskedjors standardiserade

skyltar kan anpassas i färg och form
till de lokala gemensamma princi-
perna.

Gatubilden kan upplevas som splitt-
rad och rörig om skyltarnas utseende
ärmycket varierat.

Följande inslag kan även bidra till
ett stökigt intryck: upprepningar av
verksamhetens namn ( i värsta fall i
olika utföranden och texttyper),
många reklamskyltar för varumär-
ken samtmängder av flyttbara före-
mål på trottoaren som tex reklam-
bockar,”trottoarpratare”, blomste-
ruppsatser, klädställningar och

vagnarmed varor.

När det gäller föremål på trottoaren,
så kan dessa också hindra framkom-
ligheten för funktionshindrade och
föräldrar med barnvagnar.

Skyltarna ska utformas så att de
harmonierar med byggnaden. En
skylt som samverkarmed byggna-
dens uttryck vad det gäller tidsty-
piskt formspråk, färgval mm,
förhöjer upplevelsen av gatu-
rummets estetiska helhet.

Storgatan i Rättvik. Skylten samspelar i färgval och designmed gatlyktor och pollare.
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En lämpligt utformad skylt ska
underordna sig byggnadens arkitek-
tur och inte placeras så att den
skymmer viktiga delar av fasaden.
Fasaddetaljer som ornamentik,
fönsteromfattningar, burspråk,
gesimsermmbör hållas fria från
skyltar.

Karaktäristiska fasadformer bör om
möjligt tas tillvara. En skylttext kan
t ex följa ett fönstervalvs form. Det
är en fördel om särskilda platser för
skyltning reserveras redan vid
projekteringen av byggnadens
fasad.

Skyltarna ska placeras i nära anslut-
ning till verksamheten, företrädes-
vis vid fönster eller dörr i byggna-
dens bottenvåning.

Skyltens storlekmåste anpassas till
den aktuella byggnaden. Fasaden
får aldrig kläs inmed skyltar. Få och
välplacerade skyltar är att föredra.

Fasaden bör inte kläs in med skyltar.
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Skyltbelysning
En vackert formgiven skylt som
belysesmed diskreta ljuskällor kan
ge ett elegant intryck. Genom att
belysa skylten utifrån livas fasaden
upp samtidigt som ett mjukt ljus
återkastasmot gatan. Lysande skylt-
lådor bör utformas så att man und-
viker stora lysande ytor.

Genom att istället låta bokstäverna
lysamot enmörk botten framhävs
texten samtidigt somman får ett
vackrare ljus framför byggnaden.
En variant på detta är att låta bokstä-
verna sticka ut framför skyltlådan
med belysning bakifrån, så kallad
”outlineeffekt”.

Att ta till vara gamla neonslingor
kan vara ett sätt att uppnå enmer
personlig skyltning.Medvetna
fastighetsägare och köpmän har
börjat ta till vara gamla neonslingor
där sådana finns kvar. Skyltbelys-
ning ska utformas och ljusstyrkan
dimensioneras så att gatans trafi-
kanter och boende inte störs.

Utifrån belyst skylt.

Texten lyser mot mörk botten.

“Outlineeffekt”.
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Form-, färg- ochmaterialval ger till-
sammansmed texten skyltens
karaktär. En vacker välgjord skylt
fångar intresset. Val av typsnitt,
bokstavsmellanrum, radavstånd och
teckenstorlek påverkar skyltens
attraktivitet. Bokstavsmellanrum
och radavstånd har betydelse för
möjligheten av att läsa texten som

ordbilder. För stort bokstavsmellan-
rum gör texten svårläst. Text med
stor teckenstorlek behöver oftast
mindre relativa bokstavsmellanrum
än text med liten teckenstorlek.
Text med liten bokstav (gemener) är
mera lättlästa än text med stor
bokstav (versaler). Skuggbokstäver
bör undvikas, använd istället frilag-

da bokstävermonterademed
distans från fasaden. Ljusa bokstä-
ver påmörk botten upplevs som
tjockare, särskilt på lysande skyltar,
ochman bör därför välja en smalare
bokstavstyp.

Fasadskyltar
Enmängd olika varianter finns.Att
måla texten direkt på fasadens puts
eller trä kanmed god planering lyfta
fram byggnadens egenart. Bokstä-
ver som blir en del av fasaden kan
ge ett intryck av kvalitet. Enkla
frilagda bokstäver i smidesjärn eller
trä monterademed en distans, direkt
mot fasaden, kan bli mycket effekt-
fullt. Texten framträdermycket
tydligt och det blir ett tydligt
samspel mellan byggnad och skylt.
Byggnadens detaljer döljs mindre,
änmed skyltlådor, och det ger ofta
ett vackert intryck.
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Skyltlådor bör göras tunna och
smäckra. De kan annars bli alltför
dominanta på fasaden. Emaljerade
plåtskyltar har obegränsade färg-
och formmöjligheter. Tillverkning
finns fortfarande i Sverige. Tekni-
ken ger storamöjligheter till att ge
skylten en intressant och personlig
prägel.
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Hänvisningsskyltar
De kanmed fördel ha en enkel och
tydlig utformning. De behöver inte
vara någon större sevärdhet i sig
utan fungerar bäst då de diskret
smälter in i helheten. De skall vägle-
da besökaren. Helhetsintrycket blir
bättre omman har samma färgsätt-
ning på hänvisningsskylten som på
lyktstolpar, pållare, papperskorgar
mm.

Skyltlådor bör göras tunna och smäckra.
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Symbolskyltar
Skråtidens utformning av skyltar
med symboler för verksamheten,
tex en sax eller en sko, är lättfattligt.
”En bild sägermer än tusen ord”,
rätt utformad kan skylten förmedla
mer information samtidigt som den
får ett personligt uttryck. En origi-
nell och rolig skylt läggs lättare på
minnet.

Anslagstavlor
Skall samla information om evene-
mang utställningar odyl. Tavlan får
inte bli för stor, då den lätt blir för
dominerande i gaturummet. Om den
innehåller för många annonser och
meddelanden så försvinner infor-
mationen lätt i mångfalden.
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Uthängande skyltar
Den här typen av skyltar har varit
använda ända sedan 1700-talet. De
är framförallt användbara i trånga
gaturum eftersom de då syns lättare
på avstånd än skyltar placerade
längsmed fasaden. De kan göras
personliga och intressanta och bör
försesmed en diskret indirekt belys-
ning. Demåste placeras och utfor-
mas så att de inte inkräktar på det
fria höjdmåttet 2,30meter över
gångbana och 4,50meter över
körbana.

Det är i många fall en fördel om
skyltningen för flera verksamheter
kan samordnas på en gemensam
smakfullt utformad skylt. Sådana
samlingsskyltar förekommer t ex
vid infarten till industri områden

och för evenemangsskyltning. En
snygg sammanställning av de olika
företag som finns inom ett industri-
område gör det lättare för besökare
att hitta. Oftast blir resultatet bättre
om firmornas logotyp presenteras.

En samlad information på en väl
utformad skylt ger bra reklam för
Rättviks näringsliv
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Regler för skyltning i Rättviks kommun
- Skylten får till färg och form inte dominera hus och gatumiljö, vilket kan innebära att rikstäckande affärskedjors
skyltprogram ej accepteras utan bearbetning.

- Inom detaljplanerade områden krävs särskilt tillstånd för uppsättning av s k vippskyltar.

- Skyltar skall placeras och utformas på ett sådant sätt att de inte inverkar negativt på trafiksäkerheten eller säker-
heten i och i anslutning till järnvägsområde.

-Mot riksvägen skall enbart den verksamhetsskyltning få förekomma som är tydlig och av hög estetisk kvalitet.

-Mot riksvägens trafikanter riktas inte varureklam, (seVäglagen).

- Evenemangsskyltar skall estetiskt samordnasmed annan skyltning, byggnader, verksamheter och natur.
Tillfälliga och godkända skyltar skall vara fastmonterade på ett fackmannamässigt sätt. Efter avslutat evenemang
skall skyltarna omedelbart plockas bort.

- En skylt skall placeras i anslutning till verksamheten och på fasadens bottenvåning, (eller i anslutning till botten-
våningen). Endast i undantagsfall kommer högre placering av skylt att tillstyrkas.

- Om anvisad skyltplats finns på byggnaden skall skylten placeras där.

- Skylten får inte utgöra en egen byggnadsdel. Den skall synas inom byggnadens silhuett.

- Skylten får inte upptamer än 30% av skyltfönster och entrépartiers sammanlagda yta.

- Utstående skyltar får sträcka sig högst 1,2meter ut från fasaden.Omhöjd, se Lokala allmänna ordningsföreskrifter.

Skylten får inte placeras på så sätt att den helt eller delvis
döljer fasaddetaljer som friser, pilastrar, burspråk eller even-
tuell ornamentik.

Skyltning skall ajourhållas och inaktuella skyltar tas bort.
Fastighetsägare bär ansvaret för skyltars omfattningmått och
montering, samt demontering om verksamheten upphört eller
flyttat från fastigheten. När det är dags att byta ut skyltar,
anpassas de nya successivt till helheten i enlighet med skylt-
programmet.
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Lagtexter ochFörordningar om skyltning

Plan och bygglagen (PBL)

Utdrag ur:
8 kap 3 § I områdenmed detaljplan krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt

ändra skyltar eller ljusanordningar.
Utdrag ur:
3 kap 14 § I fråga om anläggningar för vilka bygglov krävs skall det som

föreskrivs om byggnader i 1-13 §§ tillämpas. I fråga om sådana skyltar
och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov skall föreskrif-
terna i 1 och 2 §§ om byggnaderna tillämpas.

3 kap 1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-
värdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger
en god helhetsverkan.

Utdrag ur:
3 kap 2 § Byggnaderna skall placeras och utformas så att de eller deras

avsedda användning inte inverkarmenligt på trafiksäkerheten eller på
annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen.

3 kap 10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kultur-
historiska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

VäglagenVL

46 § Inom ett avstånd av 50meter från ett vägområde får inte utan läns-
styrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för
reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus.
I sambandmed tillstånd får länsstyrelsenmeddela de föreskrifter som
behövsmed hänsyn till trafiksäkerheten.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte:

1. inom områdemed detaljplan eller
2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för
upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller

3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala
angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,

4. åtgärder för vilka bygglov krävs.
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Lagmed särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

6 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförliga anordningar för reklam,
propaganda eller liknande ändamål får inte finnas varaktigt uppsatt
utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal
myndighet som regeringen bestämmer.

7 § Vad som sägs i första stycket 6 § gäller inte anordning som informerar
om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen eller anslagstavla
för meddelanden om kommunala angelägenheter, föreningssamman-
träden, auktioner eller liknande. Den som vill sätta upp sådan anord-
ning eller anslagstavla får dock söka tillstånd hosmyndighet som avses i 6 § .

8 § En sådan anordning eller anslagstavla som avses i 7 § får inte finnas
uppsatt om den är uppenbart vanprydande.

9 § Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propagan-
da, eller liknande ändamål skall i andra fall än som avses i 7 § tas bort
av den som ansvarar för anordningen inom fyra veckor efter
uppsättandet, om inte denmyndighet som avses i 6 § harmedgett annat.

10 § Bestämmelserna i 6-9 §§ gäller inte anordningar inom väg-
område eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestäm-
melserna gäller inte heller sådana åtgärder avseende skyltar och
ljusanordningar som inte kräver bygglov efter beslut enl 8 kap. 5 §
första stycket plan- och bygglagen.

Ordningslagen
3 kap 1§ En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd

av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens
med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är all-
mänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på
någon annans tillstånd.

I fråga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens
tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen.

Utdrag ur:
3 kap 3§ Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar

sommedför risk för skada på personer eller egendom på offentlig
plats, ska avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.Ansvaret för att
åtgärderna vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjande-
rättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Rättviks kommun
Antagna av Kommunfullmäktige 95 12 21 § 191

Utdrag ur:
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 10 §

första stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så, att de skjuter ut
över en gångbana på lägre höjd än 2,30meter eller över en körbana
på lägre höjd än 4,50meter.

10 § Affischer, annonser eller liknande får inte – utan tillstånd av
polismyndigheten – sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar
eller liknande som vetter mot offentlig plats.

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 näringsidkare att sätta upp annonser och
andra tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på
byggnaden där rörelsen finns. För valaffischer krävs heller inga
tillstånd.
( Förslag föreligger om att den kursiverandemeningen ovan ska utgå
ur 10 §. Beslut om detta förväntas bli fattat i kommunfullmäktige
under år 2000.)

Utdrag ur bilaga 2: Grunder för upplåtelse av offentlig plats

Byggskyltar Bygglov krävs enligt 8 kap 3 § Plan och bygglagen. Inom vägområde
utanför detaljplan krävs tillstånd enligt 46 §Väglagen.

Reklamtavlor För reklamtavlor, reklampelare samt varumärkesskyltar, t ex
permanent belysta skyltar i anslutning till bensinstationer, krävs
bygglov enligt 8 kap 3 § Plan och bygglagen. Tillstånd för
uppsättning av s k vippskyltar utfärdas av Polismyndigheten.

Vägmärkes- Ansökningar handläggs avKommunen samtVägverket.
skyltar
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