
HAR SKYLTEN 
TILLSTÅND?

Skyltar utmed vägnätet



2 3

För reklamskylt eller annan 
skyltanordning som inte finns angiven 
i vägmärkesförordningen, krävs 
vanligtvis tillstånd enligt plan- och 
byggförordningen, väglagen och/eller 
lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.

Skyltar kan indelas i två 
huvudgrupper
Vägmärken – som är till för att på 
olika sätt informera trafikanterna 
under färd. Användning av 
vägmärken regleras i Vägmärkes-
förordningen (VMF).

Reklamskylt eller annan 
skyltanordning som inte finns 
angiven i VMF - För dessa skyltar 
krävs tillstånd enligt plan- och 
byggförordningen (PBF) inom 
detaljplanelagt område, Väglagen 
(VägL) och/eller Lag med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning (LGS) utanför 
detaljplanelagt område.

Inom detaljplanelagt 
område
För att få sätta upp, flytta eller 
väsentligt ändra skyltar inom 
detaljplanelagt område krävs bygglov 
enligt PBF, om inte kommunen 
beslutat annat genom detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

Illustration Trafikverkets webbplats

Undantag från krav på bygglov:

1. en skylt vars area är högst 1,0 kvm,
2. en skylt för ett tillfälligt 
evenemang, om skylten är uppsatt 
under högst fyra veckor,
3. en orienteringstavla vars area är 
högst 2,0 kvm,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till 
riksdagen, landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige, 
Europaparlamentet eller Sametinget, 
eller i samband med folkomröstning,
6. en nationsflagga, flagga med 
kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller 
annan anordning för anvisning av 
trafik enligt vägmärkesförordningen 
(2007:90), och 
8. ett sjövägmärke eller en 
säkerhetsanordning för sjöfarten 
enligt sjötrafikförordningen 
(1986:300).

Det är byggnadsnämnden som avgör 
om det är möjligt att medge 
undantag från kravet på bygglov.

Utanför detaljplanelagt 
område
För att få sätta upp en skylt utanför 
detaljplanelagt område krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen eller väghållaren.

Områden som inte omfattas av 
detaljplan delas in i tre grupper:
   A. Inom vägområdet
   B. Inom 50 m från vägområdet
   C. Utanför 50 m från vägområdet

Inom A. krävs tillstånd från 
väghållningsmyndigheten för 
att:

uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader eller utföra andra 
anläggningar, samt för att få vidta 
andra åtgärder som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten eller vara 
till olägenhet för vägens bestånd, 
drift eller brukande. 

Inom B. och C. krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen för att 
varaktigt få sätta upp:

en tavla, skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål 
utomhus. (VägL och LGS)

Om något ändå går fel

Där bygglov krävs

Byggsanktionsavgiften är 0,1 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter 
av skyltens area. (PBF)

Där tillstånd krävs

Kommunen får besluta om 
förelägganden och förbud. 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. (LGS)

Om någon bryter mot förbudet i 
VägL eller mot en föreskrift eller ett 
förbud som har meddelats med stöd 
av VägL och är det inte fråga om 
uppförande av en byggnad, får 
kronofogdemyndigheten vidta åtgärd 
för rättelse. (VägL)



Vill du veta mer?
Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor. 

Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. 
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/friluftsliv/reklamskyl-
tar-i-landskapet/
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