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Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett förslag till ”Vägledning för
skyltar och ljus” som tagits fram av stadsbyggnadskontoret.
Förslaget beskriver sammanfattningsvis hur stadsbyggnadsnämnden
ser på skyltar och ljus i staden och hur nämnden balanserar olika
intressen mellan varandra när någon söker bygglov.
Stadsdelsförvaltningen anser att det framtagna förslaget till ”Vägledning för ljus och skyltar” bör kunna utgöra ett bra stöd vid handläggning av bygglovsärenden som omfattar skyltar och ljusanordningar.
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Förvaltningen vill framhålla att det vore lämpligt att i dokumentet
särskilt beskriva att staden ska vara restriktiv med att tillåta reklam i
parkerna då dessa är viktiga som rekreationsplatser för stockholmare och besökare. Förvaltningen anser att det är positivt att det i
förslaget anges att skyltar ska underordnas byggnader och vårt
gemensamma stadsrum, detta för att undvika risken för
övermöblering med reklam i det offentliga rummet. Avslutningsvis
vill förvaltningen framhålla vikten av att olika
tillgänglighetsaspekter noga beaktas då bygglov ges för skyltar och
ljusanordningar.
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Bakgrund
Sedan stadsbyggnadsnämnden senast uppdaterade ”Stockholms råd
och riktlinjer för skyltar” år 2009, har mycket hänt både vad gäller
teknikutveckling och nya rättsfall. Stadsbyggnadskontoret har
därför tagit fram ett förslag till hur stadsbyggnadsnämnden ska se
på skyltar och ljus i staden.
Förslaget till vägledning har bland annat skickats på remiss till
några stadsdelsnämnder, exploateringsnämnden, trafiknämnden,
rådet till skydd för Stockholms skönhet samt till ett antal
fastighetsägare och företag inom belysningsbranschen.
Förslaget till ”Vägledning för ljus och skyltar” bifogas ärendet som
bilaga.
Ärendet
Förslaget beskriver sammanfattningsvis hur stadsbyggnadsnämnden
ser på skyltar och ljus i staden och hur nämnden balanserar olika
intressen mellan varandra när någon söker bygglov.
I det föreslagna dokumentet beskrivs inledningsvis relevanta
grundkvaliteter i Stockholms stadsbild och därefter ges en
beskrivning av hur bygglovsprocessen fungerar avseende skyltar.
Avslutningsvis följer ett antal exempel på skyltar och
ljusanordningar som inspira-tion till en stadsmiljö som präglas av
tydlighet, orienterbarhet, framkomlighet, trygghet och god
arkitektur.
Nedan görs en kort sammanfattning av förslagets tre delar.
Del 1, Grundkvaliteter i Stockholms stadsbild
I dokumentet beskrivs att skyltar, information och ljus i olika
former är ett välkomnande inslag i ett levande Stockholm samtidigt
som det råder en ökande konkurrens om plats och uppmärksamhet i
den allt tätare staden.
I förslaget anges vidare att vid val av placering av skyltar ska
hänsyn bland annat tas till stadens mörka och sammanhängande
taklandskap samt till vattenrummens skönhetsvärden.
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I dokumentet poängteras att en bra skylt ska vara tydlig och lättläst.
Skylten ska även ge samma möjligheter för rörelsehindrade och
synsvaga att delta i stadslivet. Skyltarna ska också underordnas
byggnader och vårt gemensamma stadsrum.
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Det framhålls även att allmänna reklambudskap inte ska förekomma
vid skolor, förskolor, lekplatser eller andra platser där barn vistas.
Del 2, Bygglov
I dokumentet definieras vad en skylt är i bygglovssammanhang
samt när bygglov behövs. Vidare beskrivs vilka parametrar som
stadsbyggnadsnämnden använder vid bedömning av inkommen
bygglovsansökan, till exempel skyltens anpassning till stads- och
landskapsbilden.
Del 3, Exempel
I dokumentet ges ett antal exempel på väl placerade och utformade
skyltar och ljusanordningar, exempelvis neonskyltar, skivskyltar,
lådskyltar och elektroniska skyltar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 13 september, i pensionärsrådet den 12 september och i rådet
för funktionshindersfrågor den 13 september 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att det framtagna förslaget till
”Vägledning för ljus och skyltar” bör kunna utgöra ett bra stöd vid
handläggning av bygglovsärenden som omfattar skyltar och
ljusanordningar.
Förvaltningen vill framhålla att det vore lämpligt att i dokumentet
särskilt beskriva att staden ska vara restriktiv med att tillåta reklam i
parkerna då dessa är viktiga som rekreationsplatser för
stockholmare och besökare.
Förvaltningen anser att det är positivt att det i förslaget anges att
skyltar ska underordnas byggnader och vårt gemensamma stadsrum,
detta för att undvika risken för övermöblering av reklam i det
offentliga rummet. Det är också viktigt att olika
tillgänglighetsaspek-ter noga beaktas då bygglov ges för skyltar och
ljusanordningar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Bilaga
Vägledning för skyltar och ljus. Stadsbyggnadskontoret.
________________
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