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Fasadskyltar

Så här gör du för att beställa och söka 
bygglov för en fasadskylt:

Förberedelser 
 » Möte på plats med skyltentreprenör: diskutera skylttyp,  
placering, montering och vem som ansvarar för fram
dragning och inkoppling av eventuell el.

 » Kontakt med fastighetsägaren för information om eventuellt  
skyltprogram. Många fastighetsägare godkänner endast 
frisittande bokstäver, skylttyp PF, sid 89 i Göteborgs Stads 
skyltprogram.

 » Få godkänt korrektur och offert.

 » Möjlighet till justeringar av skyltformat och placering.

Bygglov
 » Floda Systemskylt kan hjälpa till att ta fram bygglovs
underlag. Det omfattar:

•  kontakt med fastighetsägaren för att få fasadritningar, 
fastighetsbeteckningar och kontaktuppgifter

•  att ta fram bygglovshandlingar med situationsplan, 
eventuell trafikanordningsplan (TAplan) om markytan 
nedanför monteringsplatsen berör gång, cykel eller 
bilväg, fasadritningar i skala 1:100 med skalenligt  
inritade skyltar och fotomontage.

 » Skicka bygglovsansökan till fastighetsägare för påskrift. 

 » Skicka den av fastighetsägaren påskrivna bygglovsansökan 
till stadsbyggnadskontoret, SBK. 

 » Hanteringstid är cirka tre månader. Under en månad efter 
att bygglovet godkänts kan skylten överklagas. 

 » Begäran om avtalsnummer från ansvarig förvaltning för  
”Nystart”. Startanmälan för markarbete måste lämnas in 
minst 14 dagar innan arbetet påbörjas. Ska förklaras och 
utvecklas.

Produktion och montering
Denna process kan ta uppemot sex månader från första  
kontakt till att skylten är monterad.

 » Beställ produktion av skylten av Floda Systemskylt.

 » Eventuell elentreprenad och montering av skylt.

Floda systemskylt
Torsten Pellman
torsten@systemskylt.se
Mobil: 070816 45 00

Pernilla Wenehult
pw@systemskylt.se
Mobil: 072251 77 15
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Markfasta skyltar

Så här gör du för att beställa och söka 
bygglov för en markfast skylt:

Förberedelser 
 » Möte på plats med skyltentreprenör: diskutera skylttyp,  
placering, montering och vem som ansvarar för fram
dragning och inkoppling av eventuell el.

 » Kontakt med fastighetsägaren för ett förhandsgodkännande 
av skyltplacering alternativt inhämta upplåtelsetillstånd och 
vid behov polistillstånd.

 » Få godkänt korrektur och offert.

 » Möjlighet till justeringar av skyltformat och placering.

Bygglov
 » Floda Systemskylt kan hjälpa till att ta fram bygglovs
underlag. Det omfattar:

•  kontakt med fastighetsägaren för att få fastighets
beteckningar och kontaktuppgifter

•  att ta fram bygglovshandlingar med situationsplan, 
eventuell trafikanordningsplan (TAplan) om markytan 
nedanför monteringsplatsen berör gång, cykel eller 
bilväg, fasadritningar i skala 1:100 med skalenligt  
inritade skyltar och fotomontage.

 » Skicka bygglovsansökan till fastighetsägare för påskrift. 

 » Skicka den av fastighetsägaren påskrivna bygglovsansökan 
till stadsbyggnadskontoret, SBK. 

 » Hanteringstid är cirka tre månader. Under en månad efter 
att bygglovet godkänts kan skylten överklagas. 

 » Begäran om avtalsnummer från ansvarig förvaltning för  
”Nystart”. Startanmälan för markarbete måste lämnas in 
minst 14 dagar innan arbetet påbörjas. Ska förklaras och 
utvecklas.

Produktion och montering
Denna process kan ta uppemot sex månader från första  
kontakt till att skylten är monterad. Markarbete kan inte  
heller utföras om det är tjäle i marken, vilket kan förlänga  
processen ytterligare.

 » Beställ produktion av skylten av Floda Systemskylt.

 » Markentreprenad, eventuell elentreprenad och montering  
av skylt.

Floda systemskylt
Torsten Pellman
torsten@systemskylt.se
Mobil: 070816 45 00

Pernilla Wenehult
pw@systemskylt.se
Mobil: 072251 77 15



Behöver du veta mer eller få 
rådgivning i specifika fall?
Kontakta enheten visuell kommunikation
visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se
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