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Riktlinjer för trottoarpratare
KS2016/121/06
Antagna av kommunstyrelsen 2017-09-19, § 173

Postadress
Sunne kommun
1. Plan och projekt
686 80 Sunne

Besöksadress
Plan och projekt
Kvarngatan 6
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-16193 direkt
072-2040948 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
Mikael.p.persson@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Inledning
Den offentliga miljöns utformning har ett stort allmänt intresse. En utemiljö ska både vara trevlig och
inbjudande samtidigt som den ska vara användbar och tillgänglig för alla. Det ska också vara säkert att
vistas i den. På våra gemensamma ytor som trottoarer och på våra gång- och cykelvägar måste det
vara framkomligt för alla. Även om man använder någon form av hjälpmedel för att förflytta sig eller
för att orientera sig ska man kunna förflytta sig utan att stöta på några hinder. Därför är det viktigt att
vi möblerar rätt och på ett konsekvent sätt.
Allmän plats är en äldre benämning på offentlig plats. Den benämning som idag används är offentlig
plats. I bl.a. Plan- och bygglagen används dock fortfarande benämningen allmän plats. Med offentlig
plats och miljö menas de platser och miljöer som är till för alla d.v.s. de är allmänna. Det är
Ordningslagen (1993:1617) som gäller här. I kommunens lokala ordningsföreskrifter står det, vilka
platser som kommunen jämställt med offentlig plats. Även här gäller då Ordningslagen. Det är polisen
som övervakar att dessa följs. Med allmän platsmark menas all den mark som kommunen bestämmer
över och som finns planlagd som sådan. Det är de detaljplaner som kommunen upprättar enligt Planoch bygglagen, som reglerar hur denna mark får användas. Det är kommunen som har tillsyn och som
ger bygglov, m.m.
Dessa riktlinjer har tagits fram för att underlätta och vägleda när vi möblerar i den offentliga miljön.
Sunne kommun har tillsammans med lokal näringsidkare och kommunala tillgänglighetsrådet tagit
fram riktlinjerna.
Riktlinjer
Ordningslagen och lokala föreskrifter
För att veta vad som gäller och vad man får och inte får göra på offentlig plats, finns lagar och
föreskrifter. Dessa riktlinjer förtydligar ytterligare vilka specifika regler som gäller när näringsidkare
önskar placera ut fristående ”överdagsskyltar” s.k. trottoarpratare och/eller exponera varor utanför
sina butiker/verksamheter. Följande styrdokument reglerar och vägleder:


3 kap. Ordningslagen 1993:1617



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sunne kommun



Riktlinjer för trottoarpratare och varuexponering, m.m.

Allmänt gäller
All skyltning och varuexponering på allmän platsmark kräver tillstånd från polisen. Varuexponering
och trottoarpratare får endast placeras ut i direkt anslutning till affärslokalen och endast under
affärstid.
Placering för framkomlighet och säkerhet
Framkomligheten för fotgängare och cyklister får inte påverkas negativt av trottoarpratare, varuställ,
blomsterarrangemang, etc. Mått för fripassage mäts från trottoarpratare (varuställ, blomarrangemang,
etc) till och med kantsten, eller till stolpe, träd eller annat föremål som inkräktar på den fria passagen.
För gångstråk krävs ett fritt mått på minimum 2 m (Med undantag för kortare sträckor). För bord,
stolar och dylikt se Policy för uteserveringar i Sunne kommun.
Trottoarpratare, varuexponering, m.m.


För att fritt kunna passera krävs ett minimått på 2 m (med undantag för kortare sträckor).



Trottoarpratare, varuexponering, m.m. ska placeras invid husvägg.



Maximalt får disponeras högst 0,8 m ut från fasad eller motsvarande (staket, häck eller dyl.).



Man ska klart kunna urskilja en rak linje med frimått utan hinder.
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Under vinterhalvåret räknas fritt passagemått från snövalls innerkant.



Nedanför ramp ska finnas en vändyta fri från hinder på minst 1,5 m x 1,5 m.



Vid entrédörr i markplan ska det vara fritt från hinder minst 0,7 m, vid dörrhandtagets sida
eller vid manöverdon till dörröppnare.



Minst 0,5 m nedanför uppåtgående trappa (till entré) ska vara fritt från hinder.



Minst 0,7 m ovanför nedåtgående trappa (till entré) ska det vara fritt från hinder.



Invid räcken ska det vara fritt från skyltar och varuexponering, m.m.

Undantaget kan annan lämplig placering tillåtas efter samråd med kommunen.
Marschaller och ljuslyktor
För marschaller och ljuslyktor gäller följande placering:


Ett säkerhetsavstånd på 0,3 m från träfasad.



Vid placering på vägg, att de inte utgör en olycksrisk (för t.ex. ögonskador).



Vid utplacering av marschaller, beakta olycksrisken så att inte funktionshjälpmedel kan
komma i kontakt med marschallen.

Utformning
Trottoarprataren
Trottoarprataren får ha en höjd av max 1,6 m. Den ska vara av stabil rörkonstruktion och den får inte
fälla ihop sig och ramla om man kommer i kontakt med den. Den ska vara försedd med minst 10 cm
hög sarg, helst en rund metallfot. Trottoarprataren ska vara kontrastfärgad svart eller annan färg med
god konstrast mot omgivande ytor (0,40 NCS). Rullande, snurrande eller tippande anordningar är inte
acceptabla.
Varuexponering
Försäljningsbord, klädställningar och dyl. ska vara försedda med en 10 cm hög avbärarskena eller sarg
på alla sidor mot gångbanan så att personer med nedsatt syn kan känna hindret. Avbärarskenan/sargen
ska vara anpassad till bordets eller ställets storlek.
Tillstånd
Tillstånd för att nyttja offentlig plats för trottoarpratare, varuexponering, etc. söks hos polisen
(tillstand.varmland@polisen.se). Ansökan går sedan vidare till kommunen på remiss (gäller bl.a.
markupplåtelse). Om alla krav uppfylls får du som näringsidkare i mån av plats tillstånd att under dina
öppettider skylta på anvisad plats i direkt anslutning till den egna butiken/verksamheten. Tillståndet
kan dras in om man inte följer de anvisningar om placeringar och dyl. som gäller.
Avgifter
För handläggning av tillståndet tar polisen ut en avgift. Avgiften ska betalas även om du får avslag på
din ansökan.
Övriga upplysningar
På Polisens hemsida finner ni info och blanketter för ansökan.
https://polisen.se/Service/Tillstand/Anvandande-av-offentlig-plats/
Tekniska enheten svarar på

Besöksadress: Kvarngatan 6

dina frågor och hjälper till med information.

Telefon: 0565-160 00
E-post: kommunstyrelsen@sunne.se

