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1. Inledning

Skyltar är ett naturligt inslag i vår stad och vår ambition är att de ska bidra
till en attraktiv stadsmiljö och ge alla möjlighet att exponera sig på ett
läsbart sätt som samtidigt tar hänsyn till helheten. En god skyltning ger en
välkomnande och levande stad med ett samspel mellan företagens behov
av och rätt att synas, kulturhistoriska värden och en god stadsbild.
Riktlinjerna är till för dig som vill sätta upp en skylt i Helsingborg. Det ska
vara lätt att göra rätt och därför behöver du veta vilka tillstånd du behöver
och hur du lämnar in en fullständig ansökan. Detta för att ditt ärende ska
kunna hanteras snabbt också för att hjälpa dig att hitta en
skyltlösning som passar in på den plats som är aktuell för dig. Riktlinjerna
ska underlätta för dig att förstå vad vi tar hänsyn till när vi bedömer din
ansökan om att få sätta upp en skylt samt vara en inspiration.

2. Tillstånd för skyltar

För att du ska få sätta upp en skylt kan du, utöver bygglov, behöva olika
tillstånd utifrån platsens och byggnadens förutsättningar. Du ska till
exempel alltid ha fastighetsägarens tillstånd för att få sätta upp en skylt.

Andra tillstånd som du kan behöva är till exempel
• polistillstånd för skyltar på allmän plats
• strandskyddsdispens från miljöförvaltningen eller länsstyrelsen
inom strandskyddsområden
• länsstyrelsebeslut för skyltning på byggnadsminne eller inom fast
fornlämning
• tillstånd från Trafikverket för skyltar inom vägområde och utanför
område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Utanför
sådant vägområde krävs tillstånd från länsstyrelsen
• tillstånd från skogsstyrelsen i skyddade skogsområde.

2.1 Bygglov

Du behöver oftast söka bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt
ändra en skylt eller ljusanordning inom ett område som är detaljplanelagt.

Det finns dock några undantag. Du behöver inte bygglov om skylten är
mindre än 1 kvadratmeter till sin yta eller tillfällig under maximalt fyra
veckor och byggnaden inte är av högt kulturhistoriskt, konstnärligt eller
arkitektoniskt värde. Om flera skyltar som är högst 1 kvadratmeter per
skylt däremot sätts bredvid varandra och budskapet kan läsas ihop som en
skylt behöver du bygglov.

Om skyltens storlek eller form ändras eller om skylten blir belyst bedöms
det normalt vara en väsentlig ändring av en skylt. För att vara säker på vad
som gäller för just den byggnad eller plats du vill placera skylten på, eller
om du vill ha hjälp med en bedömning om ändringen av en skylt eller
ljusanordning är väsentlig, kontakta bygglovsenheten i god tid innan du

beställer eller sätter upp eller ändrar en skylt eller ljusanordning så
hjälper vi dig.

2.2 Skyltar på allmän plats

Om du tänkt placera din skylt eller ljusanordning på allmän plats behöver
du söka tillstånd för markupplåtelse. Det gör du hos polisen, men
stadsbyggnadsförvaltningen får tycka till om din ansökan innan polisen
beslutar om du får använda allmän plats för din skylt. Det är viktigt att
tillgänglighet och framkomlighet för till exempel trafikanter och personer
med funktionsvariationer, trafiksäkerheten samt möjlighet till drift och
underhåll inte påverkas negativt. Om du får ett tillstånd ska du också
betala en avgift för hyra av den allmänna platsen till kommunen. Detta
gäller även om du inte behöver bygglov för din skylt.
Om du vill ha hjälp med en bedömning om möjligheten att nyttja allmän
plats, kontakta avdelningen för drift- och underhåll på
stadsbyggnadsförvaltningen via Helsingborgs kontaktcenter, telefon 04210 50 00, innan du ansöker hos polisen.

2.3 Tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket

Du behöver söka tillstånd hos Trafikverket om du vill placera en skylt inom
vägområde utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Utanför sådant vägområde behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det
är kommunen som har tillsynsansvar om skyltar saknar tillstånd.

Om din skylt kombineras med ljud behöver du också polistillstånd, men
det är inte en bygglovsfråga.

2.4 Fastighetsägarens tillstånd

Om du inte själv äger fastigheten din verksamhet är belägen på behöver du
ha fastighetsägarens tillstånd för att sätta upp din skylt eller ljusanordning,
även om du har fått andra tillstånd som du behöver. Fastighetsägaren är
ytterst ansvarig bland annat för att skyltar och ljusanordningar har de
tillstånd som krävs.
Längst bak i denna skrift kan du läsa mer om vilka lagar och förordningar
som gäller.

2.5 Så här söker du bygglov

Redovisas separat i den digitala versionen.

3 Placering och utformning av skyltar

En bra skylt är tydlig, lättläst och anpassad till betraktaren när det gäller
placering, storlek, typsnitt och information. Är den primärt riktad till
gående eller motortrafikanter? Ska den synas på nära eller långt håll?

Skyltens material och utformning men också hur den åldras och underhålls
berättar om den kvalitet som erbjuds. En skylt som är väl utformad och
placerad och som ger en positiv helhetsupplevelse i stadsbilden är
varumärkesstärkande. Det kan vara klokt att fastighetsägare till byggnader
med flera verksamheter gör ett skyltprogram för hela fastigheten med
bestämmelser om hur skyltar på fastigheten ska placeras. Om ett sådant
program görs i samråd med bygglovsenheten kan det underlätta och korta
tiden för bygglovsprövningen samtidigt som det skapar rätt förväntningar.

3.1 Allmänna riktlinjer för placering och utformning av
skyltar
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Skylten ska anpassas både till den byggnad den placeras på och till
omgivningen så att den underordnas stadsbilden. För att få en bra
exponering och god helhet bör antalet skyltar begränsas och
placeringen väljas med omsorg.
Skylten bör anpassas till byggnadens linjer och ska inte fästas i
eller dölja ornament eller dekorationer på fasaden.
Infästningar ska göras så att det går att återställa fasaderna.
Infästningar bör inte göras i natursten eller tegelsten utan i fogar
eller på ytor som går att laga på ett enkelt sätt.
Kablar, dosor och andra anslutningsdetaljer för elförsörjning av
upplysta skyltar bör målas in i fasadens kulör.
Det är svårare att få bygglov för skyltar som sitter på fasader över
gatuplanet eftersom de påverkar stadsbilden och byggnadens
arkitektur på ett mer dominerande sätt än skyltar som placeras
längre ned. Skyltar högt upp på fasaden har ett långt
betraktningsavstånd och passar därför bäst i storskaliga miljöer
inom handels- och verksamhetsområden.
Principen ”ett företag, en skylt” bör vara utgångsläget och skylten
bör i första hand placeras vid verksamhetens entré.
Skyltens budskap ska i första hand avse verksamheter kopplade till
byggnaden eller fastigheten.
Onödiga upprepningar av budskap bör undvikas och budskap som
visar vilka tjänster och produkter som erbjuds ska underordnas
verksamhetens huvudskylt.
Hänvisningsskyltar till enskilda verksamheter tillåts normalt inte
såvida det inte är en informations- eller hänvisningstavla (se
avsnittet om informations- och hänvisningstavlor).
Skyltar med allmän reklam medges restriktivt för att inte påverka
stadsbilden och de kulturhistoriska värdena negativt och för att få
en bra helhet där samtliga företag kan exponera sig på ett bra sätt.

3.2 Belysta skyltar
I stadskärnan bidrar väl ljussatta skyltar till ett välkomnande och attraktivt
intryck under dygnets mörka timmar. En väl utformad ljusbild ökar även
upplevelsen av trygghet.

Det finns belysta skyltar, lysande skyltar och elektroniska skyltar. Starkt
lysande skyltar och skyltar med rörliga budskap påverkar stadsbilden på

ett påtagligt sätt och kan upplevas både bländande och störande, främst av
kringboende men också av trafikanter, något som kan påverka
trafiksäkerheten. När vi prövar en ansökan om bygglov för sådana skyltar
och ljusanordningar gör vi en noggrann avvägning i varje enskilt fall. Om en
sådan skylt stör kan miljöförvaltningen, med stöd av miljöbalken, kräva att
skylten eller ljusanordningen justeras eller tas bort.
Du bör undvika blinkande och flimrande skyltar. Belysningsanordningar
ska vara diskreta och placeras så de inte bländar. För att minska
bländningsrisken bör stora lysande ytor undvikas. I de flesta fall är det
bättre att det är budskapet och inte bakgrunden på skylten som lyser.
Ljusets påverkan på djurlivet ska beaktas vid lysande skyltar.

3.3 Särskilt värdefulla byggnader och miljöer

Vi alla ansvarar för att föra stadens kulturarv vidare till kommande
generationer. Det kan vara byggnader och miljöer som berättar om viktiga
skeenden i stadens historia, visar på en viss samhällsutveckling eller har
höga arkitektoniska värden. Det kan vara både gamla och relativt moderna
byggnader. Skyltar och belysning av fasader måste därför anpassa extra
noga både avseende utformning och placering inom dessa områden eller
på dessa byggnader.
Det är viktigt att hitta lösningar som är platsspecifika och anpassade till
just det huset och den miljön.

Att tänka på om din skylt ska sitta på särskilt värdefulla byggnader
• Infästningar ska göras så att det går att återställa fasaderna.
• Infästningar bör inte göras i natursten eller tegelsten utan i fogar
eller på ytor som går att laga på ett enkelt sätt.
• Skylten bör placeras på ett sätt som inte bryter ornamenteringar
och fasaddetaljer.
• Kablar, dosor och andra anslutningsdetaljer för elförsörjning av
upplysta skyltar bör målas in i fasadens kulör.

3.4 Olika miljöer har olika förutsättningar

3.4.1 Stadskärnan
I stadskärnan finns många olika verksamheter koncentrerade. Det ställer
krav på din skylts läsbarhet så att alla får möjlighet att synas. Det ställer
också krav på att din skylt bidrar till en attraktiv helhet som sammantaget
ger en levande stadskärna.

Även skyltar har historiskt sett varit en del av stadsbilden, allt från
flaggskyltar till målade budskap på husgavlar. Många av byggnaderna i
stadskärnan har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden som är
en viktig del av upplevelsen och som vi måste vara rädda om. Det är viktigt
att skyltning anpassar sig till omgivningen och samspelar med
helhetsmiljön samt att antalet skyltar per verksamhet begränsas, dels för
att det ska vara lätt att orientera sig och dels för att stadsbilden inte ska

upplevas som orolig och därmed minska upplevelsen av attraktivitet.
Skyltar i stadskärnan läses mest på kort avstånd och av gående och
cyklister. Skyltar bör i därför i huvudsak placeras i gatuplan.

3.4.2 Verksamhetsområden
I verksamhetsområden är miljön ofta storskalig och läsbarheten behöver
anpassas till detta. De här områdena tål oftast lite större skyltar än
stadskärnan och det kan även finnas behov av gemensamma
informationstavlor som komplement. Det är viktigt att antalet skyltar per
verksamhet begränsas, dels för att det ska vara lätt att orientera sig i
området och dels för stadsbilden inte ska upplevas som orolig och därmed
minska upplevelsen av attraktivitet.

3.4.3 Handelsområden
I handelsområden är miljön ofta storskalig och läsbarheten behöver
anpassas till detta. De här områdena tål oftast lite större skyltar än
stadskärnan och det kan även finnas behov av gemensamma
informationstavlor som komplement. Det är viktigt att antalet skyltar per
verksamhet begränsas, dels för att det ska vara lätt att orientera sig i
området och dels för stadsbilden inte ska upplevas som orolig och därmed
minska upplevelsen av attraktivitet.

Här kan även finnas behov av tillfälliga skyltar och skyltar med varierande
budskap, till exempel skyltar som annonserar försäljningskampanjer.

3.4.4 Bostadsområden
I bostadsområden riskerar skyltar att bli oönskade inslag eftersom det är
boendet som är det primära. Skyltning inom dessa områden bör därför
vara diskret och sparsam. Det är viktigt att belysning av fasader och skyltar
inte upplevs som störande av de boende.

3.4.5 Skyltar på allmän plats
Skyltar på allmänna platser, det vill säga gator, torg och parker, påverkar
vårt gemensamma vardagsrum. De påverkar också verksamheter och
boende utmed dessa stråk.

Stor återhållsamhet gäller när vi bedömer om du ska få lov att sätta upp en
skylt allmänna platser eller inte.
Skyltar som skjuter ut över eller placeras på allmän plats får inte förhindra
snöröjning, sopning och annan skötsel eller förhindra framkomlighet och
platsens tillgänglighet.

3.4.6 Skyltning utanför detaljplanelagt område
Utanför detaljplanelagt område påverkas oftast upplevelsen av landskapet
från våra vägar. Det är länsstyrelsen eller Trafikverket som lämnar
tillstånd för skyltar utanför detaljplan. Det kan även krävas tillstånd från
skogsvårdsstyrelsen inom skogsområden. Här gäller stor återhållsamhet
vid prövning av tillstånd för skyltar.

3.5 Skyltar på byggnader
3.5.1 Friliggande bokstäver
Friliggande bokstäver passar mycket bra i de flesta fall. Fasaden syns
bakom bokstäverna och skylten blir en naturlig del av byggnadens fasad.
Vid belysning av bokstäverna framträder budskapet bra utan att bli
bländande. För att undvika antalet infästningar kan bokstäverna placeras
på en ram eller skena. Om bokstäverna belyses bakifrån så uppnås en
corona-effekt som förstärker både skylten och byggnaden på natten.

3.5.2 Flaggskyltar
Skyltar som placeras vinkelrätt ut från fasaden, oftast på en arm eller
konsol, kallas flaggskyltar. Välj små och tunna skyltar placerade i
byggnadens bottenvåning. Flaggskyltar är lätta att anpassa både till
stadsbilden och till fasaden. Finns det flera flaggskyltar på byggnaden bör
utseende och placering samordnas. För att gaturenhållning och skötsel ska
kunna ske måste skyltens underkant ligga på minst 2,5 meter över mark
och minst 1 meter från körbanans kant. Armaturerna bör utföras så
smäckra som möjligt och kan med fördel integreras i skyltens infattning.
3.5.3 Skyltar hängande under tak
I arkader eller under skärmtak kan hängande skyltar vara det bästa sättet
att skylta. Skylten får inte inkräkta på det fria höjdmåttet och underkanten
ska ligga minst 2,5 meter över mark.

3.5.4 Neonskyltar
Neonskyltar kan ha en fri utformning och är i många fall väl anpassade till
stadsmiljön (se avsnittet om friliggande bokstäver). Tänk på att skylten ska
vara tydlig och dekorativ även i dagsljus, när den inte är upplyst. Du bör
vara uppmärksam på hur belysningen är på platsen i övrigt så att skylten
inte dominerar platsen.
3.5.5 Målade skylttexter på fasad
En målad skylttext på fasaden kan vara en enkel och vacker lösning på
putsade och målade fasader. En förutsättning är dock att den ursprungliga
fasaden lätt kan återställas. Du måste välja en kulör så att den samspelar
med fasaden och omgivningen.

3.5.6 Skivskyltar
En skivskylt är en skylt i form av en tunn skiva. Skivan kan bestå av olika
material som till exempel glas, plast eller plåt. Skyltarna ska anpassas till
byggnadens karaktär och detaljer i både storlek och placering. Valet av
skyltens bakgrundsfärg är betydelsefull för anpassningen till byggnaden
och omgivningen. Det är texten som ska framhävas och inte bakgrunden.
3.5.7 Fasadskyltar som ram vid entréer (storefront)
Det här är en typ av skylt som även fungerar som en inramning och
markering av en entré. De används oftast inom handels- och
verksamhetsområden.
3.5.8 Lådskyltar
En lådskylt är en skylt som är belyst inifrån. För att undvika att

förbipasserande bländas bör inte hela skyltytan vara lysande. Du ska
anpassa skyltens storlek efter fasadens olika element och tunna
lådkonstruktioner bör eftersträvas.

Finns det flera lådskyltar på samma byggnad bör utseende, till exempel
bakgrundsfärg, och placering samordnas.

3.5.9 Skyltar i fönster/täckning av fönster
Du behöver inte bygglov för skyltar på insidan av fönster, men undvik att
täcka fönstren helt eftersom det bidrar till en slutenhet i stadsbilden, som
kan upplevas mindre attraktiv och även mer otrygg.

Plastfilm med text på utsidan och insidan av fönster kräver inte heller
bygglov, men tänk på att fristående bokstäver är att föredra eftersom
genomsiktligheten då bibehålls.

En belyst eller elektronisk skylt innanför fönster ska anpassas så att inte
grannar störs eller trafiksäkerheten äventyras, även om du inte behöver
något bygglov för din skylt. Miljönämnden är tillsynsmyndighet och kan,
med stöd av miljöbalken, kräva att skylten eller ljusanordningen justeras
eller tas bort om den stör.
Övriga skyltar på utsidan av fönster kräver också bygglov.

3.5.10 Takskyltar
Takskyltar är svårare att få bygglov för eftersom de påverkar stadsbilden
och byggnadens arkitektur på ett mer dominerande sätt än många andra
skyltar.

Taklandskapet är en viktig del av stadens siluett och att bryta den med
skyltar bör undvikas. I undantagsfall kan det accepteras, men då bör
skylten bestå av friliggande bokstäver eller en logotype. Det är en fördel om
skylten har stöd av bakomliggande byggnadsdel som indragen våning, tak,
fläktrum etcetera. Om det är lämpligt med en takskylt eller inte måste
prövas i varje enskilt fall.

Skyltar, som placeras på fasad och som sticker upp över takkanten som
storefront eller förhöjd fasaddel, kan medges i vissa fall inom verksamhetsoch handelsområden. Förutsättningen är då att den blir en naturlig del av
arkitekturen och kan läsas som en del av fasaden samt att detaljplanens
bestämmelser om byggnadens höjd inte överstigs.

3.5.11 Skyltar som visar fastighetsägande
I stadskärnan ska skyltar som visar fastighetsägande i regel vara diskreta,
små och i första hand placeras lågt, förslagsvis på byggnadens
bottenvåning. Inom storskaliga områden där skyltens placering är
beroende av att synas på ett längre avstånd och där stadsbilden och
byggnadernas karaktär medger det, kan en annan placering och
skyltstorlek prövas.

3.5.12 Projektioner, fasadbelysning och ljuseffekter
För budskap eller belysning som projiceras på en byggnad eller på marken

och är stadigvarande behöver du oftast bygglov. Vi prövar den här typen
skyltning utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. En projicerad skylt
är enkel och innebär ingen åverkan på byggnaden, men om
belysningsarmaturen placeras på en byggnad är det viktigt att denna blir
smäcker och utformas neutralt mot fasaden.

En projicerad skylt för tillfälliga evenemang under maximalt fyra veckor
kräver inget bygglov.

3.6 Elektroniska skyltar

Elektroniska skyltar kan placeras på fasader eller som fristående skyltar.
Skyltarna kräver bygglov inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser och kräver noggrann avvägning utifrån
förutsättningarna på platsen.

Elektroniska skyltar tillåts bara undantagsvis eftersom de påverkar
stadsbilden och kulturhistoriska värden på ett påtagligt sätt. Vi bedömer
varje ansökan utifrån det enskilda fallets förutsättningar och studerar noga
risken för att närboende störs, främst under dygnets mörka timmar, och
hur trafiksäkerheten påverkas.

Det här utgår vi ifrån när vi bedömer ansökningar om elektroniska
skyltar
• Elektroniska skyltar ska undvikas vid komplexa trafikmiljöer och i
områden där boende kan påverkas.
• Elektroniska skyltar med allmän reklam accepteras endast
restriktivt.
• Det är olämpligt att placera elektroniska skyltar som takskyltar.
• I stadskärnan där kulturvärden är höga och boende riskerar att
störas medges elektroniska skyltar endast undantagsvis.
• I handels-, industri- och verksamhetsområden kan elektroniska
skyltar på fasad medges i större utsträckning än i stadskärnan.
• Elektroniska skyltar medges undantagsvis vid viktiga målpunkter
som kulturbyggnader och idrottsbyggnader för att annonsera
evenemang.
• Ljusets påverkan på djurlivet ska beaktas vid lysande skyltar.

Vid den här typen av skylt låter vi miljöförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet lämna sina synpunkter som en
del i bygglovsprocessen. När du ansöker om att få sätta upp en elektronisk
skylt är det viktigt att du lämnar in en beskrivning som redovisar hur
skylten ska användas, vad den visar, ljusstyrka, vilka tider på dygnet den
ska användas och så vidare. När skylten är släckt blir det oftast en mörk yta
som kan kännas främmande i stadsbilden. För att undvika det kan skylten
integreras i fasaden, genom att en neutral bild visas, till exempel en bild av
den fasad som skylten är uppsatt på.

3.7 Fristående skyltar
3.7.1 Fristående verksamhetsskyltar
Fristående verksamhetsskyltar, pyloner, riktar sig vanligtvis till bilister. I
områden med många verksamheter bör skyltningen samordnas. Fristående
skyltar ska placeras inom den egna fastigheten och höjden bör inte
överstiga högsta tillåtna fasadhöjd i detaljplanen. Skyltarna ska anpassas
till sin utformning och placering så hänsyn tas till stadsbilden och
trafiksäkerheten.
3.7.2 Gatupratare
Se riktlinjer för markupplåtelse.

3.7.3 Stora pelartavlor
Med stora pelartavlor avser vi skyltar som är dubbelsidiga, belysta inifrån
och sitter på en stolpe De är oftast avsedda för allmän reklam, men kan
också vara en reklamplats för en verksamhet, köpcentra eller dylikt. De
förknippas ofta med bensinmackar, industriområden och affärscentrum.

Stora pelartavlor kan accepteras utmed infartsvägar i stadens
ytterområden samt i storskaliga områden som industri-, handels- och
verksamhetsområden. Det är inte lämpligt med skyltar med bildväxling i
trafik- eller boendemiljöer.

3.8 Mjuka skyltar

3.8.1 Flaggor
Du behöver som regel bygglov för flaggor i ett område med detaljplan. Den
ändringen gjordes i Plan- och byggförordningen (PBF) 2017.

Du behöver dock inte bygglov för flaggor med reklam om flaggan är högst 1
kvadratmeter stor eller är av tillfällig karaktär och uppsatt under maximalt
4 veckor. Nationsflaggor och flaggor med kommunvapen eller liknande
kräver inte bygglov.

3.8.2 Vepor
Stora vepor påverkar fasader på ett påtagligt sätt främst i stadskärnan. De
har ofta en kort livslängd och därför medges i regel endast tidsbegränsat
bygglov för sådana.

Inom verksamhets- och handelsområden, som är av mer storskalig
karaktär, och på offentliga byggnader med många evenemang kan vi pröva
ansökningar om permanent bygglov för skyltplats för vepor där budskapet
får ändras över tid.
Veporna bör placeras på rena fasader utan fönster och dekorationer.

Du behöver inte bygglov för vepor som hänger på byggstaket och
ställningar och visar vilka verksamheter som finns bakom (se avsnittet om
ersättningskyltar).

Vepor med reklam kräver inte bygglov om vepan är högst 1 kvadratmeter
eller är av tillfällig karaktär och uppsatt under maximalt 4 veckor.

Du behöver inte bygglov för vepor på en inhägnad av en byggarbetsplats
eller på byggställningar om informationen består av korta budskap, bilder
och illustrationer av det färdiga projektet eller fasaden bakom. Vepan får
dock inte innehålla reklam.

För vepor som sätts upp för att informera om verksamheter som tillfälligt
inte syns under till exempel en ombyggnad gäller reglerna för
ersättningsskyltar (se avsnittet om ersättningsskyltar).

3.8.3 Banderoller
Banderoller sätts upp mellan stolpar eller byggnader, oftast vid evenemang
(se avsnittet om vepor). Allmän reklam tillåts normalt inte. Du behöver
inte bygglov för banderoller för tillfälliga evenemang i högst 4 veckor,
oavsett om de innehåller reklam eller inte.

3.9 Övriga skyltar

3.9.1 Informations- och orienteringsskyltar
Som informations- och orienteringsskylt räknas till exempel tavlor som
visar en karta över ett område med information som gör det lätt att hitta
eller skyltar som ger samhällsinformation.

Du behöver inte bygglov för en orienteringstavla med en area på maximalt
2 kvadratmeter eller är av tillfällig karaktär och inte placeras på eller i
anslutning till särskilt värdefull byggnad, plats eller miljö och är uppsatt
under maximalt 4 veckor.
3.9.2 Byggskyltar
Du behöver i regel inte bygglov för byggskyltar om skylten är maximalt 1
kvadratmeter eller uppsatt under maximalt 4 veckor.

Du behöver inte betala någon avgift för byggskyltar som är maximalt 15
kvadratmeter.

Byggskyltar ska i första hand placeras inom arbetsområdet och på
kvartersmark, men om de inte får plats där kan de placeras på allmän plats
i direkt anslutning till arbetsplatsen.
Bygglov för en tillfällig byggskylt kan sökas inom ramen för byggprojektet.
3.9.3 Ersättningsskyltar

Om en verksamhet tillfälligt inte syns på grund av byggstaket/-plank eller
byggställningar kan ersättningsskyltar behövas. Dessa kan placeras på
byggstaket/-plank eller byggställningar i form av vepor eller andra tillfälliga
skyltar och behöver inte bygglov.

Ersättningsskylten får bara sitta uppe så länge byggstaket/-plank eller
byggställningar finns på plats.

4. Lagtexter och hänvisningar

Redovisas separat i den digitala versionen.

5. Deltagare

Stadsbyggnadsförvaltningen: bygglov, trafik, drift och underhåll,
stadsarkitekt, förvaltningsjurist, stadsmiljö
Miljöförvaltningen
Kulturförvaltningen, Helsingborgs muséer, stadsantikvarien
Referensgrupp: Fastighetsägare, arkitekter, skylttillverkare.

6. Kontaktuppgifter

Redovisas separat i den digitala versionen.

