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1. Inledning 

Skyltar längs våra vägar är ett viktigt led i att informera trafikanter om trafikregler och olika 

platser. Skyltar utmed vägarna ska framför allt vara till för att ge trafikanterna information för 

att körningen ska fungera så tillfredsställande som möjligt. Företrädesvis är det 

vägvisningskyltar som ska ge sådan information. Företagare har dock behov av att kunna 

marknadsföra sig. För att nå ut med sin markandsföring till så många som möjligt vill man göra 

det på platser där många människor vistas. Sådan plats kan vara utmed en väg. På senare tid har 

det noterats att fler och fler markandsför sig på detta sätt och det sätts upp reklamskyltar lite 

varstans.  

Företagare och intresseorganisationer i Södermanland har i olika sammanhang uttryckt att de 

upplever svårigheter med att få sätta upp skyltar om sin verksamhet och ser detta som ett hinder 

för landsbygdsutvecklingen. Inför arbetet med denna riktlinje har Länsstyrelsen varit i kontakt 

med några berörda företagare och intresseorganisationer för att efterhöra vilka svårigheter de 

stött på. Det framkom att det främst är vägvisningskyltar inom vägområde de haft svårigheter 

med, för vilka Trafikverket ansvarar. Exempelvis är färgsättningen redan bestämd, vit botten 

med svart text. Det finns inte möjlighet att bestämma vad det ska stå på skylten och det är inte 

heller möjligt att tillskriva om butiken är öppen eller stängd.  

Länsstyrelsen har sedan år 1998 en policy för Länsstyrelsens skyltprövning, ”Skyltar på 

landsbygden - policy för länsstyrelsens skyltprövning”, en s.k. skyltpolicy. Policyn kom till 

dels för att beslutsgången skulle göras tydligare, dels för att ansökningarna skulle behandlas i 

en positiv anda. Förhoppningen var att policyn skulle bidra till en positiv utveckling av länets 

landsbygd. I policyn hänvisas b.la. till upphörda lagar. Policyn behöver därför uppdateras med 

gällande lagstiftning och praxis. Därtill har frågan om hinder för landsbygdsutvecklingen på 

nytt kommit upp. Juridiska enheten har därför fått i uppdrag att se över och uppdatera den 

tidigare policyn.  

Inom ramen för utarbetandet av detta dokument har utöver samtal med företagare och 

intresseorganisationer, ett samverkansmöte hållits vid Länsstyrelsen där landshövding Liselott 

Hagberg medverkade. Förutom Länsstyrelsen deltog representanter från samtliga kommuner i 

länet, Trafikverkets nationella sammordnare för skyltar och Trafikverket Region Öst.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna revidering är dels att uppdatera lagstiftingen i dokumentet ”Skyltar på 

landsbygden - policy för länsstyrelsens skyltprövning” (dnr 120-2806-1998), dels att redovisa 

rättsläget inom området men även att tydliggöra själva handläggningen av dessa ärenden. 

Dokumentet utformas därför som en riktlinje för Länsstyrelsen i Södermanlands län i syfte att 

ge stöd till handläggaren vid bedömningen i enskilda ärenden. 

 

1.2. Avgränsning 

Riktlinjen fokuserar på ärenden där Länsstyrelsen är första instans vid prövning om tillstånd för 

s.k. reklamskyltar eller därmed annan jämförlig anordning för propaganda eller liknande 

ändamål, dvs. 46 § väglagen (1971:948) och 6 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och skyltning (LGS).  



 

 
 

 

1.3. Förklaring av begrepp 

Detaljplan – En kommunal plan som gäller för ett visst geografiskt område. Den reglerar hur 

mark- och vattenområden får användas och bebyggas. Den anger ramarna för prövning av 

framtida bygglovsärenden. 

Reklamskyltar – I dokumentet används benämningen ”reklamskyltar” eller ”skyltar”. Med det 

avses, om inte annat anges, vad som står i 46 § väglagen; skyltar eller därmed jämförliga 

anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål respektive 6 § LGS;  Tavla, skylt, 

inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål. 

Områdesbestämmelser – För begränsade geografiska områden som inte omfattas av 

detaljplan kan en kommun anta områdesbestämmelser. Dessa reglerar grunddragen i mark- och 

vattenanvändning för att säkerställa syftet i översiktsplan och kan reglera vissa andra frågor, till 

exempel besluta att det i området krävs bygglov för reklamskyltar. 

Väghållningsmyndighet – Den myndighet som har hand om väghållningen av allmänna vägar. 

Väghållning omfattar byggande och drift av väg. Staten är väghållare för allmänna vägar. 

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får besluta att en kommun ska 

vara väghållare inom kommunen, 5 § väglagen. Trafikverkets region är statlig 

väghållningsmyndighet, 2 kap. 1 § vägförordning (2012:707).
1
  Då en kommun är väghållare, 

är det den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser därtill som är 

väghållningsmyndighet, 6 § andra stycket väglagen. Vad gäller enskilda vägar är det vägens 

ägare som sköter driften och underhållet av vägen.  

Väganordning – Anordning som stadgivarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande 

och som kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av denne. Väganordning 

är också sådan till väg ansluten brygga eller färja med färjeläge som behövs för allmän 

samfärdsel eller annars kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna och som kommit till 

stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av denne, 2 § väglagen. Förutom själva 

vägbanan kan väganordning exempelvis vara dike, slänt, bro, trumma, viltstängsel, P-ficka, 

bussficka, rastplats och bullerskydd (i anslutning till annan väganordning). 

Vägområde – Vägområdet till en allmän väg består av den mark eller det utrymme som har 

tagits i anspråk för väganordning. Vägområdet har ingen begränsning höjdmässigt. Inom 

vägområdet råder vägrätt. Det innebär att våghållningsmyndigheten, inom ramen för det syfte 

vägrätten erhållits (30 § väglagen) har rätt att bestämma över markens eller utrymmets 

användning i fastighetsägarens ställe så länge vägrätten gäller. Vägrätten upphör när vägen dras 

in från allmänt underhåll. Marken återlämnas då till fastighetsägaren.  

 

                                                           
1
 I Södermanlands län är det Trafikverket Region Öst som är väghållningsmyndighet.  



 

 
 

 

Inom vägområde beslutar Trafikverket om tillstånd. Inom detaljplanelagt område fordras bygglov av 

kommunen. Utanför vägområde och detaljplanelagt område beslutar Länsstyrelsen.  

  



 

 
 

2. Ärendets gång 

2.1. Ansökan 

När en ansökan om att sätta upp en reklamskylt kommer in till Länsstyrelsen kontrolleras först 

att ansökningsavgiften är betald och därefter att ansökan är komplett. Är avgiften inte betald 

skickas ett föreläggande till sökande om att avgiften ska vara betald senast ett visst datum med 

upplysning om att ansökan kommer avvisas om avgiften inte betalas. En ansökan måste 

dessutom innehålla vissa särskilda uppgifter för att vi ska kunna pröva den. Om uppgifter 

saknas måste vi begära komplettering från sökanden. Om sökanden inte ger in de uppgifter vi 

begärt kan det vara skäl för att avvisa alternativt avslå ansökan, beroende på hur ofullständig 

ansökan är. I samband med begäran om komplettering ska vi upplysa sökanden om att ärendet 

kan komma att avgöras på det underlag vi har, även om sökanden inte ger in begärda uppgifter. 

Nedan följer en checklista som kan vara vägledande för dig som handläggare. 

 

 Överlämnande till rätt myndighet – Av 4 § tredje stycket förvaltningslagen 

(1986:223, FL) framgår att en myndighet bör hjälpa den som vänt sig till fel myndighet. 

Som regel bör vi därför när en ansökan felaktigt getts in till oss överlämna ärendet till 

rätt myndighet, t.ex. ansökan om uppförande av skylt inom vägområde till Trafikverket 

respektive skylt inom detaljplanelagt område till kommunen. 

 Avvisa – I vissa fall kan en ansökan avvisas t.ex. om ansökningsavgiften inte betalas, 

om ansökan är så ofullständig att uppgifterna inte kan ligga till grund för en prövning 

eller om ansökan inkommit till fel myndighet och det inte står klar till vilken annan 

myndighet ansökan ska överlämnas.  

 Avskriva – En ansökan ska, efter t.ex. återkallelse från sökanden, avskrivas från vidare 

handläggning. Detsamma gäller om ansökan gäller en viss tidpunkt och denna har 

passerat när ansökan slutligen prövas.  

 Ansökningsavgift – Avgift ska vara betald innan handläggningen påbörjas. Beroende på 

var skylten ska placeras och hur länge den ska vara uppsatt gäller olika bestämmelser 

och olika avgifter. 

o Om en skylt ska sättas upp inom 50 meter från vägområdet och enbart placeras 

under en begränsad tidsperiod (högst fyra veckor) ska en prövning enbart ske 

enligt väglagen. – Avgiften uppgår då till 700 kr. 

o Om en skylt ska sättas upp mer än 50 meter från vägområdet och vara uppsatt 

varaktigt ska en prövning enbart ske enligt LGS. – Avgiften uppgår då till 3 700 

kr. 

o Om en skylt ska sättas upp inom 50 meter från vägområdet och placeras 

varaktigt ska en prövning ske enligt både väglagen och LGS. – Avgiften uppgår 

då till 4 400 kr. 

 

 

 



 

 
 

 Vad en ansökan bör innehålla – En ansökan bör/ska innehålla följande information: 

o Karta där skyltens önskade placering är markerad. Av materialet ska det 

framgå hur långt från vägen skylten ska sättas upp. 

o En redogörelse för varför skylten önskas (vilket syfte). 

o En ritning av skylten där skyltens mått framgår (höjd, bredd, djup, höjd från 

marken etc.), samt utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella 

bilder etc.).   

o I den utsträckning som behövs i det enskilda fallet ska också en 

miljökonsekvensbeskrivning bifogas, enligt 3 § förordning (1998:929) om 

gaturenhållning och skyltning (LGF). 

 Vilken lag gäller – Som förtydligande till vilken lag som gäller, beroende var skylten 

ska sättas upp, ges följande exempel.  

o En kommun vill sätta upp en "Välkommen till kommunen-skylt" vid en av 

infartslederna. Skylten ska placeras cirka 20 meter från vägen. Om det inte är inom 

detaljplanelagt område lämnas ansökan till Länsstyrelsen som prövar ansökan både 

enligt väglagen och LGS. 

o En förening ska anordna ett evenemang under en vecka och vill sätta upp ett 

informationsplakat intill en väg. Plakatet ska ställas cirka 40 meter från vägen. 

Eftersom det rör sig om en tillfällig anordning som inte ska finnas "varaktigt 

uppsatt" krävs inget tillstånd enligt LGS. Däremot krävs tillstånd enligt väglagen 

eftersom den ska sättas upp inom 50 meter från vägområdet. Länsstyrelsen prövar 

ansökan utanför detaljplanelagt område. 

o En näringsidkare vill sätta upp en reklamskylt på en åker cirka 70 meter från vägen. 

Eftersom det är mer än 50 meter från vägområdet krävs inget tillstånd enligt 

väglagen. Däremot krävs tillstånd enligt LGS. Ansökan prövas av Länsstyrelsen 

eftersom det är en skylt på landsbygden. 

o En familj ska anordna loppis under sommaren och vill ställa ut en liten skylt bredvid 

vägen. Eftersom skylten står inom vägområdet krävs tillstånd från 

väghållningsmyndigheten. 

 

2.2. Inhämta yttrande 

Väghållningsmyndigheten ska höras då en prövning ska ske enligt väglagen. När 

väghållningsmyndigheten är kommunal ska Trafikverket dessutom höras, jmf. 6 kap. 5 § 

vägförordningen (2012:707). Begäran om yttrande skickas till väghållningsmyndigheten med 

en svarstid på åtta veckor. Sökanden ska sedan beredas tillfälle att lämna synpunkter på de 

nytillkomna uppgifterna. Om en skylt ska sättas upp inom ett område som omfattas av 

områdesbestämmelser ska yttrande inhämtas från den eller de kommunala nämnder som fullgör 

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet (4 § förordning (1998:929) om gaturenhållning 

och skyltning). 

Synpunkter inhämtas internt från sakområdena kulturmiljö och naturmiljö. Dessa synpunkter är 

till stöd för den bedömning som ska göras med tillämpning av bestämmelserna i LGS. 

Kulturmiljö beaktar om en skylt kan komma att påverka kulturmiljön på den avsedda platsen. 

De uppmärksammar bl.a. om det finns eventuella fornlämningar på eller i närheten av platsen. 

Naturmiljö beaktar om skylten påverkar naturvården enligt LGS, t.ex. om det avser ett område 

med biotopsskydd eller ett artskyddsområde. De bör även lämna synpunkter på om skylten kan 



 

 
 

anses störande på landskapsbilden.  

Enligt överenskommelse med kommunerna i Södermanlands län ska en kopia av ansökan 

sändas till kommunerna när ansökan inkommit. Något yttrande ska inte begäras. Däremot kan 

kommunen lämna yttrande om så anses vara behövligt. Denna rutin har tillkommit för att 

kommunerna ska få kännedom om vilka skyltar som är föremål för prövning och för att de på 

så sätt ska kunna fullfölja sitt tillsynsuppdrag.  

 

2.3. Beslut  

I samband med tillstånd får Länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till 

trafiksäkerheten, 46 § andra stycket väglagen. En föreskrift kan t.ex. vara att skylten inte får 

ändra utseende eller layout i förhållande till hur den såg ut i ansökan. Länsstyrelsen får också 

föreskriva att en skylt endast får sättas upp under en viss tidsperiod
2
, se vidare under avsnitt 

3.2. 

Väghållningsmyndigheten lämnar ofta förslag på villkor i sina yttranden i de fall en skylt kan 

accepteras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Se vidare under avsnitt 4.1 gällande 

trafiksäkerhetsintresset. Ett beslut förenas ofta med följande villkor. 

 

 Skylten måste placeras utanför vägområdet och säkerhetszonen. 

 Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt. Telefonnummer och webbadresser ska inte 

förekomma.  

 Storleken på texten ska vara lättläst för trafikanterna. Textstorleken bör vara minst 300 

mm.  

 Skyltarna får inte vara bländande mot fordonsförare och ljusstyrkan ska kunna justeras 

automatiskt och anpassas till omgivande ljusförhållanden. 

 Den digitala texten ska vara fast, inte rullande och displayen ska vara släckt mellan 

bytena.  

 Varje budskap ska vara synligt längre än den tid det normalt tar att färdas från den 

punkt du ser skylten tills skylten är passerad. Textväxlingen ska inte ändras tätare än en 

gång per minut.  

 

Ett beslut enligt väglagen blir gällande när beslutet vunnit laga kraft. I ett beslut om tillstånd får 

det dock bestämmas att beslutet ska gälla omedelbart, 77 § väglagen. Motsvarande 

bestämmelse saknas i LGS. 

 

2.4. Expediering av beslut 

Beslut som fattas av Länsstyrelsen ska enligt lag eller förordning expedieras till vissa angivna 

myndigheter. Nedan följer vad som gäller för beslut meddelade av Länsstyrelsen, både då det 

avser avslag på ansökan eller tillstånd/medgivande.  

 Beslut som fattats i enlighet med väglagen ska expedieras till 

väghållningsmyndigheten, Trafikverkets regionkontor. Om väghållningsmyndigheten 

                                                           
2
 Prop. 1971:123 s. 188 och kommentaren till naturvårdslagen, 3:e uppl., s. 186.  



 

 
 

är kommunal ska också Trafikverket underrättas om beslutet, 6 kap. 7 § 

vägförordningen. 

 Beslut om tillstånd eller medgivande som fattats i enlighet med LGS ska expedieras till 

Naturvårdsverket och kommunen. Dessutom ska en kopia sändas till 

väghållningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten, om inte kännedom om beslutet 

uppenbart saknar betydelse för myndigheten, 5 § LGF. 

 Beslut som innebär avslag på ansökan enligt LGS ska expedieras till Naturvårdsverket, 5 

§ LGF. Enligt överenskommelse med samtliga kommuner i länet ska även dessa beslut 

expedieras till kommunerna.   

 

Kopia för kännedom lämnas till berörda sakområden (t.ex. kulturmiljö, natur, landsbygd) i de 

fall ett ärende varit extra uppmärksammat inom eller utanför myndigheten och beslutet kan 

komma att påverka andra inom Länsstyrelsen.  

När frågan gäller mikroföretag på landsbygden ska inför att beslut meddelas information om att 

beslut fattas och innebörden av beslutet underrättas berörd verksamhet vid Länsstyrelen.  

 

2.5. Överklagande och ansvarsbestämmelser 

2.5.1 Överklagande 

Beslut som har fattats av Länsstyrelsen, oavsett om det är enligt väglagen eller LGS, kan 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs. Förvaltningsrätten i Linköping, 74 § väglagen 

och 16 § LGS. Besluten kan överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot 

och beslutet kan överklagas, jmf. 22 § FL. Beslut som fattats i enlighet med väglagen kan 

överklagas av Trafikverket, 76 § väglagen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till 

kammarätten, 74 § väglagen och 16 § LGS.  

När ett överklagande inkommer ska Länsstyrelsen först kontrollera om det finns anledning att 

ompröva beslutet istället för att skicka det vidare till överinstansen. Detta kan ske om beslutet 

framstår som uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan 

anledning. En förutsättning för omprövning är att ändringen kan ske snabbt, enkelt och utan att 

det blir till nackdel för någon enskild. Med snabbt och enkelt innebär att någon ytterligare 

utredning inte behövs. Det ska gå att grunda det nya beslutet på för tillfället tillgängligt 

material. Yrkas inhibition blir frågan om omprövning aldrig aktuell. Om förutsättningarna för 

omprövning inte finns ska Länsstyrelsen kontrollera om överklagandet kommit in i rätt tid.     

Ett överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från det att den sökande 

fick del av beslutet. Om det är det allmänna som klagar, t.ex. Trafikverket, räknas tiden från det 

datum då beslutet meddelades. Har överklagandet kommit in i rätt tid ska det tillsammans med 

övriga handlingar i ärendet skyndsamt skickas till överinstansen, Förvaltningsrätten i 

Linköping. Med skyndsamt menas inom en vecka. Yrkas inhibition är skyndsamhetskravet 

kortare tid. Om överklagandet kommit in försent ska överklagandet avvisas.  

 

2.5.2 Ansvarsbestämmelser 

Av 71 § väglagen framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud i 

46 § väglagen eller mot en föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 39 eller 43 

– 48 § väglagen, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Av 14 § LGS framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 9 § eller 

mot föreskrift som meddelats i samband med medgivande enligt 9 §, kan dömas till böter.  



 

 
 

3. Tillämpliga bestämmelser, 

förarbeten och praxis 

Nedan presenteras gällande bestämmelser följt av förarbeten och praxis. En redogörelse för när 

en skylt kräver tillstånd respektive när den kan undantas från tillståndsplikten lämnas också.  

 

3.1 Lagstiftning  
 

Väglagen 

I väglagen finns bestämmelser om tillstånd för reklamskyltar inom ett avstånd av 50 meter från 

vägområdet. 

 

46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 

skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål 

finnas uppsatta utomhus. 

I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till 

trafiksäkerheten. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte 

1. inom områden med 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. 

LGS 

I LGS finns bestämmelser om tillstånd utanför vägområdet, både inom ett avstånd av 50 meter 

från vägområdet och utanför dessa 50 meter. 

 

6 § Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning 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 6 § gäller inte anordning som informerar om affärsrörelse eller annan 

verksamhet på platsen eller anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter, 

föreningssammanträden, auktioner eller liknande. Den som vill sätta upp en sådan anordning 

eller anslagstavla får dock söka tillstånd hos den myndighet 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, propaganda 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 den myndighet som avses i 6 § har medgett annat. 

10 § Bestämmelserna i 6 – 9 §§ gäller inte anordningar inom vägområde eller för vilka bygglov 

krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte heller sådana åtgärder avseende skyltar och 

ljusanordningar som inte kräver bygglov efter beslut enligt 9 kap. 7 § första stycket PBL. 

PBF 

I 6 kap. plan- och byggförordning (2011:338), PBF, finns bestämmelser om krav på bygglov 

för skyltar inom detaljplanelagt område. 

 

3 § I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller 

väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. 

Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får 

besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för 

skyltar eller ljusanordningar. 

 

3.2 Tillståndsplikten 

I de flesta fall krävs tillstånd för att sätta upp reklamskyltar. Beroende på var skylten ska 

placeras är det olika lagar som styr prövningen och olika aktörer som beslutar i frågan. Inom 

vägområdet är det Trafikverket som ger tillstånd, 43 § väglagen och inom detaljplanelagt 

område är det kommunen, 6 kap. 3 § PBF. Utanför vägområdet är det Länsstyrelsen som är 

tillståndsmyndighet.  

Länsstyrelsen ska, som tidigare nämnts, vid prövning av en ansökan om tillstånd till 

reklamskylt göra en bedömning utifrån två lagar. En plats inom 50 meter från vägområdet ska 

prövas både enligt väglagen och LGS. Utanför dessa 50 meter är det endast med stöd av LGS 

som prövningen ska ske. Tillståndskravet i LGS gäller däremot endast om skylten ska sitta 

uppe varaktigt. Med varaktigt avses högst fyra veckor, därefter måste anordningen tas bort, jmf 

9 § LGS. I det fall en anordning satts upp varaktigt men saknar tillstånd, får kommunen besluta 

om de förbud och föreläggande som behövs. Ett föreläggande får förenas med vite, 12 § LGS, 

se vidare under avsnitt 5.2 gällande tillsyn. Vad gäller väglagen spelar det ingen roll om 

skylten ska sitta uppe tillfälligt eller inte. Enligt väglagen krävs det alltid tillstånd. Av prop. 

1971:123 s. 187 framgår följande. ”Genom att förbudet enligt förevarande paragraf [46 § 

väglagen] inte för sin tillämpning förutsätter att anordningen i fråga är varaktigt anbringad blir 

det klart, att förbudet omfattar anordningar av nyss nämnt slag. Uppenbart är å andra sidan att 

förbudet inte omfattar i trafik använda fordon som försetts med reklamanordning, när sådant 

fordon mera tillfälligt eller i vart fall med avbrott för normal användning ställs upp inom 

område som omfattas av reklamförbudet.” 

Av förarbetena till väglagen framgår att till anordningar som kräver tillstånd hör, utöver det 

som anges i lagen, också affischer och dylikt som fästs direkt på exempelvis träd eller klippor. 

Syftet med denna form av reklam eller propaganda kan vara ideellt, t.ex. politiskt eller 

religiöst.
3
   Bestämmelsen i 6 § LGS avser anordningar av skiftande typ såsom anslagstavlor, 

reklampelare, skyltskåp, ljusskyltar och andra skyltar, målade eller ristade inskrifter eller bilder 

på annat underlag – t.ex. en bergvägg – etc.
4
  Anordningen ska vara avsedd för reklam, 

propaganda eller liknande ändamål. I praxis torde krävas att anordningen verkligen ska ha ett 

reklam- eller propagandaliknande ändamål. Detta torde innebära att den är anbringad för att 

påkalla allmänhetens uppmärksamhet och förmå åskådaren till visst handlande eller påverka 

hans eller hennes tankesätt. Hit hör framför allt kommersiell reklam för varor och tjänster och 

även propanganda med ideellt eller politiskt syfte. Utanför bestämmelsen faller däremot 
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4
 Kommentaren till naturvårdslagen, 3:e uppl., s. 184 f. , jmf SOU 1951:5 s. 143 ff. 
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anordningar som uteslutande tjänar till upplysning, t.ex. namnskylt vid grinden till en bostad. 

Bestämmelsen är inte territoriellt begränsad, utan gäller också inom exempelvis kaféträdgårdar, 

utställningsområden, nöjesfält, folkparker och liknande avgränsade platser.
5
   

Tillstånden enligt 46 § väglagen och 6 § LGS kan meddelas med eller utan tidsbegränsning 

eller förklaras gälla tills vidare. I förarbetena till väglagen har angetts att Länsstyrelsen har 

möjlighet att meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Vidare 

angavs att det inte fanns någon anledning att i lagen ta upp en bestämmelse om att tillstånd till 

reklamanordningar kan tidsbegränsas. Att så kan ske om ansökan om tillstånd endast avser en 

begränsad tid torde gälla utan särskild föreskrift. I övrigt bör tillstånd kunna bringas att 

upphöra endast om ändrade förhållanden påkallar det
6
, se vidare under avsnitt 5 – tillsyn. I 

kommentaren till naturvårdslagen står det skrivet att eftersom reklamanordningar är tämligen 

kortlivade och behovet av skydd för landskapsbilden kan komma att ökas med tiden, torde det 

vara lämpligt att ge tillstånd för exempelvis fem år i sänder. Tillstånd kan för sin lämplighet 

också förenas med villkor rörande placering, utformning och underhåll av anordningen.
7
   

 

3.3 Undantag från tillståndsplikten 

3.3.1 På byggnad och på stället bedriven verksamhet  

Undantag från huvudregeln om att det krävs tillstånd för att sätta upp reklamskyltar finns i 46 § 

andra stycket p. 2 – 3 väglagen och 7 § LGS. Enligt väglagen krävs inte tillstånd för sådana 

anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan 

verksamhet på stället. Enligt LGS krävs det inte tillstånd för anordning som informerar om 

affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen
8
 eller anslagstavla för meddelanden om 

kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller liknande. 

Av förarbetena till väglagen framgår att bestämmelsen i 46 § väglagen i likhet med vad som då 

gällde enligt 39 § lagen (1943:431) om allmänna vägar (AVL) har från tillståndsskyldighet 

undantagits på byggnad anbringad anordning som upplyser om affärsrörelse eller annan 

verksamhet som bedrivs på stället. Inte heller behövs tillstånd för anslagstavla för meddelande 

angående kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner e.d.
9
   

Enligt motiven till 7 § LGS krävs inte att anordningen anbringas på byggnad, utan det räcker 

att den finns på det markområde som verksamheten disponerar: vid byggnadsföretag kan 

entreprenörerna sätta upp sina skyltar på byggnadsplatsen, och en skomakare kan annonsera på 

ett staket utanför verkstaden.
10

 Vid avgränsningen av verksamhetsområdet har 

fastighetsgränserna inte någon självständig betydelse. Rörelsereklam är tillåten överallt inom 

det egentliga rörelseområdet. Reklam för t.ex. en verkstadsrörelse får fritt förekomma inom 

verkstadsområdet medan däremot inte utan tillstånd på en angränsande, av 

verkstadsinnehavaren disponerad bostadstomt. Reklam för en handelsträdgård får, om den 

fastighet där rörelsen drivs används även för andra ändamål, anbringas var som helst inom de 

delar av fastigheten, som har samband med trädgårdsdriften, men inte på område som saknar 

dylikt samband.
11

   

Domstolsavgörande från Regeringsrätten, RÅ 79 2:29 

Frågan om skylt tjänar till upplysning om på stället bedriven verksamhet enligt 22 § andra 

stycket, nuvarande 7 § LGS, prövades av Regeringsrätten i RÅ79 2:29. Sökanden bedrev 

rörelse med försäljning av fritidsstugor på fastigheten Högsta 3:3 i Uppsala, där han 
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6
 Prop. 1971:123 s. 188. 

7
 Kommentaren till naturvårdslagen, 3:e uppl., s. 186.  

8
 Enligt Länsstyrelsen faller skyltar om naturreservat in under denna bestämmelse, dvs. de är undantaga tillståndsplikt.   

9
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 Kommentaren till naturvårdslagen, 3:e uppl., s. 187, jmf SOU 1951:5 s. 152.  



 

 
 

disponerade ett område med kontor och stugutställning. På väggen till en lada, belägen ett 

stycke därifrån på fastigheten Högsta 3:5 hade han låtit uppsätta en skylt, som bestod av sex 

gulmålade skivor med svart text som bildade ordet ETAPP och en figur föreställande en 

husgavel. Varje skiva var 1,22 x 1,22 meter. Ladan låg ca 30 meter från länsväg 639 och i 

omedelbar närhet av denna vägs anslutning till E4:an. Skylten var väl synlig för trafikanter som 

färdades E4 norrut. Regeringsrätten fann att den sökandes verksamhet, kontoret och 

stugutställningen, låg på sådant avstånd och i övrigt så avskild från den lada på vilken skylten 

var anbringad, att den inte kunde anses belägen inom rörelseområdet för 

försäljningsverksamheten. Vidare anförde rätten att skylten inte tjänade till upplysning om den 

i ladan bedrivna verksamheten utan istället syftade till att fästa de vägfarandes uppmärksamhet 

på stugutställningen i grannskapet. Skylten ansågs därför tillståndspliktig enligt 22 § första 

stycket naturvårdslagen. Den ansågs också så störande i landskapsbilden att tillstånd enligt 

nämnda lagrum bör vägras. 

 

3.3.2 Varaktighetskravet 

Ytterligare undantag från tillståndsplikten enligt LGS gäller för endast tillfälliga skyltar. Enligt 

6 § LGS får inte en skylt eller liknande anordning finnas varaktigt uppsatt utan tillstånd, det 

s.k. varaktighetskravet. Av 9 § samma lag framgår att en affisch eller annan tillfällig anordning 

måste tas bort inom fyra veckor, om inte Länsstyrelsen meddelat annat. Enligt motiven till 

bestämmelserna framgår att det ansågs angeläget att komma tillrätta med olägenheterna av 

tillfällighetsreklam. Dåvarande gällande regler mot nedskräpning i 23 och 24 §§ NVL ansågs 

inte tillräckliga. Som skäl för bestämmelsens närmare utformning anförde departementschefen 

i huvudsak följande. De avsedda anordningarna innefattade i allmänhet reklam för någon 

bestämd händelse, t.ex. en auktion, en föreställning eller ett möte som äger rum vid en tidpunkt 

som oftast anges på anordningen. Därför torde det vara rimligt att utgå från att anordningen 

förlorat sin aktualitet när fyra veckor gått efter dess uppsättande. I vissa fall, t.ex. beträffande 

valaffischer, kunde föreligga ett legitimt intresse av att affischen skulle få sitta en längre tid.
12

   

Departementschefen anförde i motiven vad gäller varaktighetskravet följande.  

”I 22 § 1 st. stadgas att tavlor, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning 

för reklam, propaganda eller liknande ändamål inte får finnas varaktigt 

anbringad utomhus utan länsstyrelsens tillstånd. Till de här avsedda 

anordningarna bör i princip även räknas affischer på träd, plank, bergväggar 

och dylikt, men i praktiken torde de mera sällan uppfylla bestämmelsens krav 

på varaktighet. En affisch kan nämligen inte anses varaktigt anbringad, när 

den är av vanligt förgängligt pappersmaterial och ej heller då den avser någon 

snart förestående tilldragelse. Har däremot en affisch, som anbringats 

annorstädes än på en vederbörligen tillåten annonstavla eller liknande 

anordning, gjorts mera beständig genom plastbehandling eller dylikt, och 

avser den ej en snart förestående händelse, torde affischören böra anses ha 

brutit mot förevarande bestämmelse, om han inte utverkat tillstånd till 

affischeringen. Detsamma gäller, om en sådan affisch av beständigt material 

visserligen avsett en bestämd tilldragelse men kvarsitter avsevärd tid därefter. 

Att från naturvårdssynpunkt inskrida mot affischering i vidare mån än som nu 

sagts eller som är möjligt enligt naturvårdslagens nedskräpningsbestämmelser 

skulle enligt min mening föra för långt. -- Även utan särskilt stadgande därom 

lärer länsstyrelsen vara oförhindrad att i samband med tillstånd ange viss tid 

varunder anordningen må bibehållas. Hinder bör ej heller anses föreligga att 

ge t ex offentlig myndighet generellt tillstånd avseende anordningar av visst 
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slag.”
13

  

 I senare förarbeten, 1974, anförde departementschefen följande.  

”Den i tredje stycket använda texten ”affisch eller annan tillfällig anordning” 

avser att markera att bestämmelsen inte är tillämplig på sådana varaktigt 

anbringade anordningar som omfattas av tillståndstvång enligt första stycket. En 

affisch som gjorts mera beständig genom plastbehandling e.d. och som skall avses 

sitta upp en längre tid avses alltjämt falla under första stycket. Undantaget i andra 

punkten gäller anordningar av det slag som avses i andra stycket – inbegripet 

anslagstavlor – i den mån anordningarna är av tillfällig karaktär, liksom 

meddelanden som behörigen anbringats på anslagstavla. De nya bestämmelserna 

kommer i princip att bli tillämpliga även på inte varaktiga affischer som klistras 

t.ex. på en vederbörligen godkänd annonspelare. Av praktiska skäl synes lämpligt 

att myndighet som lämnar tillstånd till uppsättande av annonspelare eller liknande 

samtidigt meddelar behövliga föreskrifter angående affischering på pelaren.”
14

  

Av förarbetena ovan kan utläsas att det således är möjligt att ge tillstånd för reklamanordning 

där annonsplats avses säljas för olika ändamål. Tillståndet kan då lämpligen förenas med 

villkor, vilka reglerar affischernas (annonsernas) utformning så de är förenliga med väglagens 

och LGS bestämmelser.  

Domstolsavgörande från Högsta domstolen, NJA 1977 s. 808 

Det s.k. varaktighetskravet har prövats av Högsta domstolen i NJA 1977 s. 808. Domen är 

emellertid en brottmålsdom. Åtalet ogillades av den anledningen att åklagaren endast påstått att 

skylten varit uppsatt under en viss tid och åklagaren hade inte ens påstått att skylten varit 

avsedd att sitta uppe längre, 15 dagar ansågs inte vara varaktigt uppsatt. – Åklagaren yrkade 

ansvar för att N under tiden den 17 juli – den 1 augusti 1973 vid väg 136 strax söder om 

anslutningen av väg 984 i Borgholms kommun utan tillstånd haft reklamskylt ”Symbol för mat 

och bad, ICA vägvisning 3 km till Sandvik och Kvarn”. Skylten var 4 x 3 meter. Skylten var 

monterad på en vagn och flyttades en gång i veckan inom ett område som var cirka 50 meter 

brett och ett par hundra meter långt. Högsta domstolen resonerade enligt följande.  

”[…] Lagens motiv synes alltså bygga på tanken att beskaffenheten av och 

ändamålet med en skylt eller liknande anordning i sig kan indicera att 

anordningen är varaktigt anbringad i lagens mening. Detta betraktelsesätt är 

naturligt, när det gäller fast monterade anordningar av typen annonspelare, 

anslagstavlor o d. I sådana fall kan man i regel redan från början utgå ifrån att 

anordningen kommer att finnas kvar en längre tid. Frågan blir mera tveksam, 

då anordningen är lätt flyttbar, t ex en löst uppställd tavla. Anordningen får 

även då anses varaktigt anbringad, om det vid myndighetens ingripande 

visserligen förflutit endast kort tid från anordningens uppsättande men det av 

omständigheterna framgår, att den varit avsedd att bestå längre tid. Är detta ej 

fallet, får frågan om varaktigheten bedömas med hänsyn till den tid 

anordningen faktiskt varit uppsatt.  När det gäller frågan om varaktigheten 

torde vidare i princip anledning saknas att göra skillnad mellan det fallet att 

anordningen sitter uppe en sammanhängande tid och det fallet att anordningen, 

t ex under en och samma säsong, finnes uppsatt med intervaller. Den 

omständigheten att avbrott görs i vad som framstår som ett naturligt 

sammanhang bör alltså inte inverka på bedömningen. Inte heller det att 

anordningen flyttas inom ett begränsat område, t ex när den är monterad på en 

vagn, bör föranleda att den inte ska anses varaktigt anbringad i 

naturvårdslagens mening. Utredningen i målet visar att den av N uppsatta 
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skylten, som var av avsevärd storlek, utförts i hållbart material och tjänade 

ändamålet att göra reklam för en av N sedan flera år sommartid bedriven 

serveringsrörelse. N har emellertid endast åtalats för att ha haft skylten uppsatt 

under tiden d 17 juli -- d 1 aug 1973, och åklagaren har inte ens påstått att 

skylten varit avsedd att sitta uppe längre. Skylten kan därför inte anses ha varit 

varaktigt anbringad på sätt avses i 22 § 1 st naturvårdslagen. Åtalet skall 

därför ogillas.[…]” 

 

3.4 Släpvagnsreklam och valaffischer 

Släpvagnsreklam 

Att sätta upp reklam på en släpvagn blir allt oftare vanligt. De som nyttjar dessa anordningar 

synes tro att detta förfarande skulle vara undantaget tillståndsplikten. Bedömningen av om en 

reklamskylt ska anses varaktigt uppsatt beror på hur affischen eller anordningen är beskaffad 

och ändamålet med anordningen. Är den gjord i ett beständigt material och är avsikten att den 

ska sitta uppe en längre tid? Av ovan nämnda rättsfall, NJA 1977 s. 808, framgår att frågan om 

varaktighet blir mera tveksam då anordningen är lätt flyttbar. Högsta domstolen resonerade 

bland annat så att anordningen får anses varaktigt anbringad om det vid myndighetens 

ingripande visserligen förflutit endast kort tid från anordningens uppsättande men det av 

omständigheterna framgår att den varit avsedd att bestå längre tid. Domstolen ansåg inte heller 

att det torde vara någon skillnad om anordningen flyttas inom ett begränsat område, t.ex. när 

den är monterad på en vagn.  

Sammanfattningsvis innebär detta att reklam som placeras på en släpvagn inte kan undgå det 

allmänna tillståndskravet enligt LGS om släpvagnen står kvar en längre tid än fyra veckor. 

Även om släpvagnen skulle flyttas inom ett visst begränsat område omfattas affischeringen av 

tillståndskravet. Tillståndskrav gäller emellertid alltid enligt väglagen oavsett varaktigheten.  

Valaffischer 

Tillstånd för att sätta upp valaffischer krävs enligt 46 § väglagen och 6 § LGS. Länsstyrelsen 

kan meddela beslut om tillstånd för valaffischering inom länet dock inte inom detaljplanelagt 

område. Sådan prövning kan Länsstyrelsen ta upp på eget initiativ och beslutet kan gälla 

generellt för samtliga partier. Enligt Länsstyrelsens praxis får valaffischer sättas upp tidigast 

fem veckor före valdagen och ska tas ned senast en vecka efter valdagen. Tillståndet ska 

dessutom innehålla följande villkor. 

 

• Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder, mötesfria landsvägar 

eller andra vägar eller gator med motsvarande standard och inte heller på broar över sådana 

vägar eller gator.  

• Valaffischer får inte placeras i en kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt så att de 

skymmer vägmärken. 

• Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller 

trafikanordningar.  

• Valaffischers storlek får inte överstiga 4 m
2
. 

• Valaffischer ska placeras minst 75 m från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 m 

från vägmärken och trafiksignaler och minst 5 m från vägkanten. 

• Valaffischerna ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning i naturen.  

• Valaffischer får inte sättas upp i strid med miljöbalken eller kulturmiljölagen (1998:950).  



 

 
 

• Före uppsättning ska samråd ske med väghållaren, Trafikverket Region Öst eller kommunen, 

och polismyndigheten. 

• Valaffischer får inte sättas upp utan tillstånd från markägaren. 

• Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och skall tas ned senast en vecka 

efter valdagen.  



 

 
 

4. Prövning av ansökan om 

tillstånd till reklamskyltar 

Länsstyrelsen ska vid prövning av ansökan om tillstånd till reklamskylt oftast göra en 

bedömning utifrån två lagar väglagen och LGS. Det sker en s.k. dubbelprövning. Att detta ska 

göras framgår av 6 kap. 6 § första stycket vägförordningen och 4 § andra stycket LGF. De två 

lagarna tar sikte på olika intressen, trafiksäkerheten respektive naturvården. Dessa intressen 

kan ibland vara motstridiga. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det oftast bättre om en skylt är väl 

synlig, har ett kort budskap och placeras på en plats där den inte skymmer sikten. Ur 

naturvårdssynpunkt är det dock bättre om en skylt inte är påfallande väl synlig, dvs. så stor att 

den stör landskapsbilden t.ex. genom att bryta ett öppet landskap. Vid prövning av varje enskilt 

ärende görs en bedömning utifrån de i ärendet givna förutsättningarna.  

 

4.1 Trafiksäkerhetsintresset 

En av de bedömningar Länsstyrelsen ska göra vid prövning av en tillkommande skylt är hur 

den påverkar trafiksäkerheten. Med trafiksäkerhet avses i sammanhanget att en skylt i den 

samlade trafikmiljön inte riskerar att störa trafikanternas uppmärksamhet i trafiken på ett sådant 

sätt att risken för en trafikolycka ökar. Trafikantens uppmärksamhet måste ägnas åt trafiken.  

Departementschefen uppgav i förarbetena följande vad gäller 46 § väglagen och tillstånd till 

reklamskyltar. 

”Reklamanordningar intill väg kan äventyra trafiksäkerheten genom att de 

skymmer sikten och framför allt genom att de – i enlighet med sitt egentliga 

syfte – tilldrar sig de vägfarandes uppmärksamhet. Ju mer bilförares 

uppmärksamhet på detta sätt avleds från trafikuppgiften, desto större fara 

uppkommer för trafiksäkerheten, särskilt på vägar med snabb trafik. 

Rättesnöre för länsstyrelsen vid prövningen av frågor om tillstånd enligt 

förevarande paragraf bör vara trafiksäkerhetsintresset. För anordningar, vare 

sig de är av ideellt eller kommersiellt slag, bör kunna ges tillstånd, eventuellt i 

samband med behövliga föreskrifter, om detta intresse inte äventyras. Å andra 

sidan bör tillstånd vägras till varje anordning som bedöms vara ägnad att 

minska trafiksäkerheten.”
15

   

När det gäller tillämpningen av 46 § väglagen har i rättspraxis (RÅ 1993 not. 522) konstaterats 

att för att i trafiksäkerhetens intresse begränsa förekomsten av bl.a. reklamskyltar är 

tillståndsprövningen restriktiv (jfr RÅ 1975 Ab 462). Regeringsrätten uppgav i RÅ 1975 Ab 

462 att avsikten med tillståndsprövningen är att i trafiksäkerhetens och naturvårdens intresse 

begränsa förekomsten av b.la. skyltar av nu ifrågavarande slag. För att nå en dylik begränsning 

måste tillståndsprövningen vara mycket restriktiv. Endast när anbringande av sådan skylt kan 

antagas fylla ett påtagligt behov hos vägtrafikanterna i gemen av information eller tjäna 

liknande ändamål bör sålunda tillstånd lämnas. Att prövningen ska vara restriktiv är något som 

även betonas i senare kammarrättsavgöranden, jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 2 

februari 2009 i mål nr 2869-08 och Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 maj 2010 i mål nr 

4819-09.  
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Frågan om förlängning av tidsbegränsat tillstånd och trafiksäkerhetsintresset togs upp i 

Kammarrättens i Stockholm dom, meddelad den 2 februari 2009, mål nr 2869-08. 

Luftfartsverket hade tidigare beviljats ett tidsbegränsat tillstånd till reklamskylt i direkt 

anslutning till väg E4/65 mot Arlanda flygplats. Vägverket hade inför det beslutet i sitt yttrande 

till länsstyrelsen ansett att en reklamskylt med ett lättläst budskap och som är utformat så att 

den inte distraherar eller konkurrerar med viktigare information kunde godtas. Vägverket 

avstyrkte däremot ansökan om förlängning av tillståndet. Någon förklaring till varför 

Vägverket ändrat uppfattning gavs inte. Kammarrätten anförde att vid bedömningen av om 

tillstånd ska ges är trafiksäkerheten vägledande och tillståndsprövningen således restriktiv. 

Kammarrätten konstaterade dock att förhållandena synes vara desamma som när tillfälligt 

tillstånd för att sätta upp reklamskylten beviljades. Inga olyckor föranledda av reklamskylten 

hade rapporterats enligt intyg från Polismyndigheten. Dessa erfarenheter ansåg rätten bör 

beaktas vid prövningen av om en förlängning av tillståndet skulle medges. Kammarrätten fann 

mot denna bakgrund att reklamskylten inte kunde anses äventyra trafiksäkerheten på ett sådant 

sätt att tillståndet inte skulle förlängas. Rätten ansåg därför att tillståndet borde tidsbegränsas 

till ytterligare tre år.  

Av Trafikverkets riktlinje
16

 framgår att det råder en allmän samstämmighet inom 

forskarvärlden att distraktion är en betydande riskfaktor för trafikolyckor. Då inkluderas alla 

typer av distraktioner, men det är särskilt visuell distraktion som bedöms vara riskfylld. 

Forskarna är överens om att en visuell distraktion som varar i två sekunder, eller mer, medför 

ökad risk för olycka. Sådan visuell distraktion har en menlig inverkan på trafiksäkerheten. 

”Vanliga” reklamskyltar med fast budskap, beroende på dess placering, påverkar dock nästan 

aldrig trafiksäkerheten. Vidare har inte tekniken någon betydelse för trafiksäkerheten. Det är 

endast om tekniken utnyttjas olämpligt som trafiksäkerheten kan påverkas. Det kan således 

accepteras från trafiksäkerhetssynpunkt om skyltar med fasta statiska budskap är elektroniska 

och visar samma budskap i flera dagar, en vecka eller mer (t.ex. kommuninformation om 

kommande evenemang).  

Distraktionen är oberoende av budskap och placering. Däremot inverkar distraktionen mer vid 

korsningar, avfarter eller i kurvor. Kort distraktion behöver inte ha någon menlig inverkan på 

trafiksäkerheten. Forskare inom området förespråkar dock att försiktighetsprincipen ska 

tillämpas. En acceptabel nivå för icke trafikrelaterad information, d.v.s. distraktion är svår att 

definiera. Tidsmässigt bör distraktionstiden tillsammans med reaktionstiden inte överstiga 

tidsavståndet till framförvarande fordon. På högtrafikerade vägar, där önskemål om 

reklamskyltar ofta förekommer och där marginalerna mellan fordonen är små, är det vanligt 

med kortare tidsavstånd till framförvarande fordon än två sekunder. Risken för olycka är 

påtaglig om fordonsförare håller blicken vid sidan av vägen för lång tid. Det bör undvikas. 

Trafikverket anser också att flera skyltar intill varandra och som var och en har fast budskap, 

kan tillsammans bilda en bildserie som ska läsas i rätt ordning. Detta kan medföra att det krävs 

så lång tid att läsa dem att den visuella distraktionen blir för stor. Detta bör undvikas. Även 

ovanliga och särskilt iögonfallande reklamanordningar bör undvikas.
17

   

Även den enskildes förmåga att kombinera trafik med annan information är faktorer som 

påverkar. Trafikmiljön bör enligt Trafikverket utformas med hänsyn till vissa gruppers 

förutsättningar. Trafikverket har i sina allmänna råd främst nämnt yngre oerfarna och äldre 

ovana förare som är förare som har sämre förmåga att selektera. Äldre förare är också mer 

känsliga för bländning av ljusstarka reklamskyltar och oerfarna förare tenderar att fastna med 

blicken på olämpliga föremål.
18

   

Det är således inte tekniken som är avgörande för trafiksäkerheten, utan på vilket sätt tekniken 
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används. En reklamskylt med fast budskap på en skylt med ljusanordning borde således kunna 

accepteras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid prövningen måste också hänsyn tas till vart skylten 

ska placeras. Skyltens påverkan på trafiksäkerheten är också beroende av hur vägen ser ut, 

hastighet, trafikmängd och trafikrytm. Trafikverket anser att en rätt utformad skylt med fast 

budskap kan vara acceptabel även vid högtrafikerade vägar med höga hastigheter. Viktigt är då 

hur skylten är utformad. En skylt med kort, enkelt och tydligt budskap som kan uppfattas 

snabbt är centralt. Budskapet ska vara utformat så att man som trafikant på vägen är helt färdig 

med att ta till sig skyltens budskap på högst en sekund.  

Sammanfattningsvis kan följande punktlista vara en vägledning för vad som ska beaktas vid 

bedömningen av ”hänsyn till trafiksäkerheten”.  

 Visuell distraktion som varar i två sekunder, eller mer, medför ökad risk för olycka. 

 Rörlig reklam kan påverka trafiksäkerheten. 

 ”Vanliga” reklamskyltar med fast, kort och enkelt budskap påverkar sällan, beroende 

på placering, trafiksäkerheten. 

 Budskap som inte växlar, behålls länge, påverkar inte trafiksäkerheten (om budskapet 

kan uppfattas snabbt och enkelt). 

 Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt. Telefonnummer och webbadresser ska inte 

förekomma.  

 Storleken på texten ska vara lättläst för trafikanterna.  

 Det är inte tekniken som är avgörande för om en skylt påverkar distraktionen. 

Avgörande är hur tekniken används.  

 Distraktionen inverkar mer vid korsningar, avfarter eller i kurvor. En skylt bör därför 

inte accepteras på sådana platser.  

 

4.2 Prövning enligt LGS 

Förutom en bedömning utifrån trafiksäkerhetsintresset som återfinns i väglagen ska 

Länsstyrelsen, vilket redan nämnts göra en prövning enligt LGS som särskilt beaktar 

naturvårdsintresset. LGS har sin utgångspunkt i naturvårdslagen (1964:822, NVL), jmf. prop. 

1964:148. Bestämmelsen om tillstånd fanns i 22 § NVL. Nuvarande regler infördes i LGS, utan 

ändring av gällande rättsläge när miljöbalken tillskapades, prop. 1997/98:45 del 2 s. 377. 

Bestämmelsen om allmänt tillståndskrav för utomhusreklam i naturvårdslagen infördes i syfte 

att skärpa kontrollen över reklamen i naturen.
19

 

Vägledning om hur bestämmelserna i LGS ska tolkas och tillämpas är knapphändiga. Av 

förarbetena till NVL framgår att utomhusreklam inte ska tillåtas om den verkar störande i 

landskapsbilden. Någon ytterligare vägledning på vad som kan vara störande framgår inte. 

Departementschefen uppgav bland annat att han ansåg att det var angeläget att skärpa 

kontrollen av reklam i naturen. Vidare anförde han; ” även på förevarande område måste 

uppenbarligen en avvägning ske mellan naturvårdens krav och motstående intressen. Särskilt 

där naturlandskapet genom människans ingripanden blivit helt omvandlat kan förhållandena 

stundom vara sådana att förekomsten av utomhusreklam i begränsad omfattning icke med fog 

kan påstås verka störande i landskapsbilden. Vidare måste ofta en näringsidkares intresse att 

göra viss reklam på verksamhetsplatsen tillerkännas företräde framför naturvårdsintresset.”
 20
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Den praxis som utvecklats genom åren visar att det är restriktiva bedömningar även vad gäller 

naturvårdsintresset, jmf. t.ex. RÅ 1975 Ab 462, där Regeringsrätten b.la. uttalade att 

tillståndsprövningen måste vara mycket restriktiv. Kammarrätten i Göteborg har uttalat 

följande i en dom gällande bygglov för en skylt inom detaljplanelagt område.  ”När det gäller 

frågan om en skylts placering och utformning kan anses lämplig med hänsyn till stads- eller 

landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen får en bedömning ske av 

förhållandena i det enskilda fallet. Vid denna bedömning skall bl.a. beaktas skyltens 

anpassning till omgivningen och dess egenvärde.”
21

 

Nedanstående punkter kan vara till ledning för hur en skylts tillåtlighet ska bedömas. 

Uppställda faktorer är hämtade från Länsstyrelsens skyltpolicy från år 1998, ”Skyltar på 

landsbygden. Policy för länsstyrelsens skyltprövning”. 

 En skylt får inte bryta upplevelsen av värdefulla karaktärer i landskapet. Varje 

tillkommande skylt är ett nytt inslag i upplevelsen av omgivande landskap. Om skylten 

placeras olämpligt, t.ex. i öppna landskapsavsnitt och i värdefulla natur- och 

kulturmiljöavsnitt, så innebär det en påverkan av det upplevda landskapet. Skyltar ska 

därför placeras med omsorg i landskapet, t.ex. mot vegetationsridå, etc.  

 En skylt ska utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden. Detta 

innebär att skylten utformas på ett snyggt och layoutmässigt bra sätt, bl.a. lämplig 

storlek och form, text, färgval, material m.m. 

 Även antalet skyltar kan påverka upplevelsen av omgivande landskap.  

Naturmiljö 

En skylts påverkan på naturmiljön kan vara direkt eller indirekt. Ändrad hydrologi vid 

schaktning och markarbeten eller skuggning av känsliga miljöer kan ge en indirekt påverkan på 

naturmiljön och ska beaktas vid val av plats. Även närliggande häckningsplatser för fåglar ska 

beaktas. En skylt får således inte ändra förutsättningarna för känslig naturmiljö i området. Vad 

som kan anses störande i förhållande till naturmiljön får avgöras i varje enskilt fall. Påverkan är 

naturligtvis avhängd skyltens storlek och omfattning. Ofta är det inte skylten i sig, beroende på 

skyltens storlek, utan de fundament som ska monteras i marken som kan skada naturmiljön. 

Nedanstående lista är exempel på känsliga naturmiljöer där reklamskyltar inte bör tillåtas.  

 Skyddsvärda områden. Ett skyddsvärt område kan vara Natura 2000-område, 

strandskyddsområde eller biotopsskyddsområde (t.ex. stenmur, åkerholme eller allé). 

 Naturreservat.  

 Riksintresseområde, jmf. 3 kap. 6 § MB. Ett område kan vara klassat som riksintresse 

med hänsyn till dess naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet.  

 Område med förekomst av skyddsvärda arter. Försiktighet gäller både inom och i 

anslutning till sådant område.  

 

Kulturmiljö 

Enligt 1 kap.1 § kulturmiljölagen (1988:950, KML) är det en nationell angelägenhet att skydda 

och vårda kulturmiljön och ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som 

myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 

arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i lagen 

syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 

kulturmiljöer. I prop. 2012/13:96 framgår att Sverige ratificerat den europeiska 
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landskapskonventionen vars mål är en rikare livsmiljö där det finns utrymme för alla att delta i 

utformningen. Konventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett 

gemensamt ansvar. Landskapsperspektivet är en viktig utgångspunkt för kulturmiljöarbetet.
22

 

Enligt 2 kap. 1 § KML är fornlämningar skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Ansvarsbestämmelser gällande fornminnesbrott återfinns i 2 kap. 21 – 23 §§ KML. 

Vad som får anses störande i förhållande till kulturmiljön avgörs i varje enskilt fall. En viss 

ledning kan man ha av de faktorer som omnämns för prövning av landskapsbilden och 

naturmiljön. 

Skyltar får inte placeras på, eller i närheten av fornlämningar. Ett riktvärde är att skylten bör 

placeras minst 100 meter från närmsta fornlämning. Tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § KML 

kan i annat fall bli aktuell. 
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5. Tillsyn 

5.1 Tillämpliga bestämmelser i väglagen 

52 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning som är belägen inom område som 

avses i 45 - 47 § på grund av ändrade förhållanden eller av annan anledning har kommit att 

medföra sådana olägenheter att begäran om tillstånd enligt 45 - 47 § skulle ha avslagits, får 

länsstyrelsen meddela föreläggande att ta bort den eller vidta någon annan åtgärd med den. 

Beträffande byggnader får dock sådant föreläggande meddelas endast om byggnaden kan 

flyttas utan svårighet eller är av ringa värde. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte inom områden med detaljplan. Lag (1987:459). 

 

64 § Föreläggande enligt 52 § får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om 

föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom väghållningsmyndighetens försorg på 

den försumliges bekostnad. 

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom 

väghållningsmyndighetens försorg skall länsstyrelsen, om det inte finns skäl till annat, besluta 

att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall länsstyrelsen se till att oskäliga 

kostnader inte uppstår. 

I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra stycket får förordnas att 

beslutet skall gälla omedelbart. Lag (1987:459). 

 

72 § Utförs ledningsarbete eller uppförs en byggnad i strid mot 44, 47 eller 48 § eller mot en 

föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 44, 47 eller 48 §, får 

kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. I fråga om 

sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och 

handräckning. 

Om någon bryter mot ett förbud i 46 - 48 § eller mot en föreskrift eller ett förbud som har 

meddelats med stöd av 46 - 48 § och är det inte fråga om uppförande av en byggnad, får 

kronofogdemyndigheten vidta åtgärd för rättelse. 

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut av länsstyrelsen 

enligt 64 § andra stycket skall kunna genomföras. 

Polismyndigheten skall lämna väghållningsmyndigheten det biträde som behövs för att 

åtgärder som avses i 34, 40, 43, 45 eller 53 § skall kunna vidtas. Lag (1991:864). 

I förarbetena (prop. 1971:123 s. 188 f och s. 191 ff) till angivna bestämmelser uttalades bl.a. 

följande. Med stöd av 52 § väglagen kan länsstyrelsen ingripa mot reklamanordning som 

kommit till stånd på lagligt sätt, men som likväl inverkar menligt på trafiksäkerheten. Det är 

uppenbart att förhållandena kan ändras och att ingripande bör kunna ske mot lagligen 

tillkommen anordning, om anordningen i den nya situationen medför olägenhet från 

trafiksäkerhetssynpunkt och ansökan om tillstånd till anordningen av denna anledning skulle ha 

avslagits. Också i de fall då ändrade faktiska förhållanden inte kan sägas föreligga men då 

lagligen tillkommen anordning ligger inom ett senare – genom t.ex. ett särskilt beslut av 



 

 
 

länsstyrelsen – tillskapat förbudsområde och anordningen är till olägenhet för trafiksäkerheten, 

bör ingripande kunna ske. 

Av det ovan sagda framgår att Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om föreläggande om att 

ta bort eller vidta annan åtgärd med en anläggning som på grund av ändrade förhållanden eller 

av annan anledning har kommit att medföra stora olägenheter för trafiksäkerheten och ansökan 

om tillstånd till anordningen av denna anledning skulle ha avslagits. Skylten måste dock ha 

tillkommit lovligen, jmf. domar från Kammarrätten i Jönköping 2007-03-20, mål nr 2782-06 

och 2727-06. Vidare är det också avgörande att ändrade förhållanden har inträtt eller om 

rekvisitet annan anledning annars är uppfyllt samt att anordningen är till olägenhet för 

trafiksäkerhetsintresset
23

. Föreläggandet kan förenas med vite eller föreskrift att åtgärden, om 

föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom väghållningsmyndighetens försorg på 

den försumliges bekostnad. Följs inte föreläggandet som innebär att åtgärden kan utföras 

genom väghållningsmyndighetens försorg, ska Länsstyrelsen, om det inte finns skäl till annat, 

besluta att åtgärden ska utföras och hur det får ske. Därvid ska Länsstyrelsen se till att oskäliga 

kostnader inte uppstår, 64 § väglagen. Väghållaren ska enligt 63 § andra stycket väglagen 

ersätta skada till följd av ett föreläggande enligt 52 § samma lag. Bestämmelserna har 

utformats för att överensstämma med regleringen i PBL, jmf 11 kap. 22 § angående 

föreläggande och 14 kap. 3 § angående ersättning. Bestämmelserna om föreläggande i PBL är 

dock tillämpliga oavsett om byggnaden eller anläggningen har uppförts med eller utan lov
24

. 

Om anledningen till att skylten bör tas bort endast är att den uppförts olovligen torde 

väghållningsmyndigheten ha att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om särskild 

handräckning.
25

 

 

5.2 Tillämpliga bestämmelser i LGS 

11 § Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 

denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Den omedelbara tillsynen utövas av 

kommunen. 

12 § Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för 

att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om 

föreläggande eller förbud får vite sättas ut. 

Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges 

bekostnad. 

Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. 

Av det sagda framgår att kommunen har det omedelbara tillsynsansvaret när det gäller tillsyn 

enligt LGS. Av LGS framgår att kommunen, inte Länsstyrelsen, har möjlighet att besluta om 

de förelägganden och förbud som behövs för att lagen ska efterlevas. Naturvårdsverket är den 

centrala tillsynsmyndigheten och den myndighet som ska bistå kommunen med 

tillsynsvägledning
26

. I sammanhanget kan nämnas att Länsstyrelsen enligt 6 § första stycket 

LGF har möjlighet att delegera rätten att meddela tillstånd eller medgivande till uppsättande av 

reklamskyltar till kommunen.  

Kommunens tillsyn omfattar två situationer. Den ena är olovligt uppsatta skyltar. Den andra är 

vid uppenbart vanprydande skyltar som inte fordrar tillstånd.  

                                                           
23

 Prop. 1971:123 s. 191. 
24

 Prop. 1985/86:118 s. 54 och kommentaren till plan- och bygglagen, Didón m.fl., s. 10:40. 
25

 Jmf. domar från Kammarrätten i Jönköping 2007-03-20, mål nr 2782-06 och 2727-06.  
26

 Avdelningen för genomförande, enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning, sektionen för naturskydd och 

artförvaltning. 



 

 
 

Det kommunen har att ta ställning till vid tillsynen är om en skylt som finns uppsatt innehar 

tillstånd eller inte. Någon bedömning av hur skylten påverkar naturmiljön ska inte göras av 

kommunen. En affisch eller annan tillfällig anordning ska, som tidigare nämnts, tas bort inom 

fyra veckor efter uppsättandet, jmf. 9 § LGS. Om så inte sker får kommunen förelägga den som 

ansvarar för anordningen att ta bort den, om inte Länsstyrelsen medgett annat. 9 § LGS 

innehåller regler som ger möjlighet att komma tillrätta med gamla och skräpiga affischer samt 

annan tillfällighetsreklam
27

. 

En kommun har också möjlighet att besluta om föreläggande eller förbud om en anordning 

eller anslagstavla som satts upp i enlighet med 7 § LGS är uppenbart vanprydande, jmf. 8 § 

LGS. Av motiven framgår att det har införts en materiell regel som tillsynsmyndigheten kan 

grunda sitt beslut på. Bedömningen av vad som ska anses vara uppenbart vanprydande görs av 

kommunen. Länsstyrelsen prövar inte en ansökan enligt denna bestämmelse. Vanligtvis är det 

den som har satt upp anordningen som är ansvarig för att den tas ner. I förarbetena uttalas att 

det kan finnas situationer som innebär att den som har satt upp anordningen är okänd eller av 

annat skäl inte anträffbar. I sådana fall bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att vända sig mot 

ansvariga i företag och organisationer även om de inte i praktisk mening har satt upp 

anordningen.
28

 

Ett förläggande får förenas med vite. I 12 § andra stycket LGS ges kommunerna en befogenhet 

att verkställa ett beslut om föreläggande eller förbud på den försumliges bekostnad. Denna 

möjlighet bör i allmänhet ses som en utväg att rätta till ett missförhållande, om övriga vägar har 

prövats utan framgång.
29
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 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 378. 
28

 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 377. Jämför även motivuttalande i prop. 1964:148 s. 149.  
29

 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 379. 



 

 
 

6. Sammanfattning och slutord 

För att få sätta upp reklamskylt utmed en väg fordras i de flesta fall tillstånd. Ska en skylt 

placeras inom vägområdet är det Trafikverket som beslutar och är det inom detaljplanelagt 

område fordras bygglov från kommunen. Utanför dessa områden är det Länsstyrelsen som är 

tillståndsmyndighet. Tillsynsmyndighet är enligt LGS kommunen. Länsstyrelsen har endast, 

med stöd av väglagen, möjlighet att ingripa mot lagligen uppsatta skyltar, om ändrade 

förhållanden inträtt eller annan anledning och skylten påverkar trafiksäkerheten. En olovligt 

uppsatt skylt kan, enligt väglagen, endast tas bort av kronofogdemyndigheten efter begäran.  

Beroende på var en skylt ska placeras och hur länge den ska sitta uppe är det olika 

bestämmelser som Länsstyrelsen ska göra sin prövning utifrån. Inom 50 meter från vägområdet 

är det väglagen som är tillämplig. Även LGS kan bli tillämplig inom detta område, och utanför 

dessa 50 meter, om skylten kommer att sitta uppe varaktigt. Med varaktigt brukar man beräkna 

cirka fyra veckor. Hur en skylt är utformad och vad avsikten är med skylten påverkar också om 

den kan anses varaktigt uppsatt. Undantag från tillståndsplikten kan äga rum om en skylt ska 

placeras på en byggnad för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället 

(väglagen) eller anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen 

(LGS). Exempelvis en handelsträdgård som inom det egentliga rörelseområdet sätter upp 

reklam om sin verksamhet.  

Länsstyrelsen har vid sin prövning, utifrån bestämmelserna i väglagen och i LGS, två intressen 

att beakta. Dessa intressen är trafiksäkerheten och naturvården. Vad gäller trafiksäkerheten bör 

t.ex. en skylt vara placerad och utformad så att den bland annat inte distraherar föraren mer än 

två sekunder. Vad gäller naturvårdsintresset får skylten inte påverka naturvården eller störa 

landskapsbilden genom att t.ex. bryta upplevelsen av värdefulla karaktärer i landskapet. Därtill 

bör den som regel inte förekomma i områden som omfattas av exempelvis biotopsskydd eller 

strandskydd. Den får inte heller placeras på eller i närheten av en fornlämning. 

En genomgång av förarbeten och praxis visar att tillstånd till reklamskyltar längs våra vägar 

ska bedömas restriktivt. Här framgår att trafiksäkerhetsintresset väger särskilt tungt. Även 

intresset av att bevara ett orört landskap är märkbart. Samtidigt finns det en önskan hos företag, 

turistorganisationer, kommuner m.fl. att få sätta upp vägvisnings- och reklamskyltar som ett led 

i företagens och bygdens utveckling.  

Ett av Länsstyrelsens många uppdrag är att främja landsbygdsutvecklingen i länet. Samtidigt 

har Länsstyrelsen rollen som tillståndsmyndighet när det gäller uppsättandet av reklamskyltar. 

Då regelverket som styr denna tillståndsgivning föreskriver en restriktiv hållning blir det 

tydligt vilka dubbla roller Länsstyrelsen har, främja landsbygdsutveckling kontra ett regelverk 

till skydd för trafiksäkerhet och naturvård. 

Länsstyrelsen har i den policy som togs fram år 1998 sett över dåvarande regelverk för att 

utröna vilka möjligheter som fanns för företagare och turistorganisationer m.fl. att kunna 

marknadsföra sig genom skyltning. Varken lagstiftning eller praxis har genomgått någon 

förändring. Länsstyrelsen har därför i denna genomgång kommit fram till samma slutsats som 

då, nämligen; för att få till en ändring och en större förskjutning till förmån för reklam och 

marknadsföring längs våra vägar krävs ett nytt ställningstagande av lagstiftaren. Länsstyrelsen 

har inte möjlighet att frångå den reglering som för närvarande finns på området. 
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