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Attraktivt samhälle för alla
Ett populärt sätt att annonsera i gatumiljö är att använda sig av trottoarpratare. Det är lätt att
trottoarpratare försvårar framkomligheten för räddningsfordon och försämrar tillgängligheten på
gågatan, trottoarer samt gång- och cykelbanor.
För att undvika olyckor samt öka tillgängligheten ska anpassade trottoarpratare användas i gatumiljön.
Den information som ges på trottoarpratarna ska vara informativ och aktuell.
Vill du använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och
den som förvaltar marken.(Kommun,Trafikverket,Privat) Ordningslagen kap 3 § 1.
Följande skrift, ”Råd och Regler för trottoarpratare och fasdaskyltar…” innehåller anvisningar för bland
annat trottoarpratare för att skapa en attraktiv utemiljö som ska fungera för alla. Nu ligger ansvaret hos
dig. Genom att söka tillstånd för trottoarpratare och följa dessa råd och regler, bidrar du till ett attraktivt
samhälle för alla.

Villkor
I mån av plats kan näringsidkare under sina öppettider få tillstånd att sätta ut
en godkänd trottoarpratare vid den egna butiken/verksamheten.
Trottoarprataren ska vara av godkänd modell, se nedan, i kraftig
rörkonstruktion eller trekantsmodell som monteras på vägg. Modellerna är
anpassade för affischer med måtten 50x70 cm. Trottoarprataren ska vara
täcklackad i svart. Skylten ska placeras i husfasad och i anslutning till entré.
Fri passage ska vara minst 1,5 meter (där det är möjligt).
Tänk på att vid snö och halka måste fastighetsägaren ges möjlighet att röja
snö och sanda. Detta innebär att trottoarprataren inte kan tillåtas användas.

Ansökan och tillstånd
För att ha skylt på allmän plats måste du dels ha polisens tillstånd enligt ordningslagen, dels följa
dessa anvisningar. Allmän plats är t ex gator, trottoarer och torg.
När du har fått ditt tillstånd från polisen för en trottoarpratare kommer du att få ett kontrollmärke skickat
till dig som ska fästas på insidan av reklamskylten. Tillstånd beviljas för max två kalenderår i taget.
Kommunen gör uppföljning och kontroller löpande. Om du inte följer anvisningarna kommer polisen att
dra in ditt tillstånd.
Polistillstånd

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se

POLICY

Sida 4 av 5

Dokumentnamn: Råd och regler för trottoarpratare och fasadskyltar
Datum: 2019-06-12
Beslutad av: Kommunfullmäktige § 49/2019

Ansökningsblankett för användande av allmän plats finns hos polisen, www.polisen.se. Du kan även
beställa blanketten från polisen på tel. 114 14. Polismyndigheten sänder ansökan på remiss till Bräcke
kommun, där Teknik-och infrastrukturavdelningen bedömer om ansökan uppfyller kraven. Polisen kan
inte ge tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.

Fasadskyltar
Fasadskyltar kan användas där det saknas
utrymme för att placera en trottoarpratare på
trottoar. Fasadskyltar användas främst som
butiksskyltar och kan vara antingen fasta
skyltar, flaggskyltar eller flaggor. Viktigt är att
de harmoniserar med byggnadens karaktär
samt inte stör gående och trafik genom att ta
upp för mycket av gaturummet.
Följande riktlinjer gäller:
• Underkant på fasadskyltar skall vara minst
2,5 m ovan mark och de får sticka ut
maximalt 1,2 m från vägg.
• Skyltar på fasader skall anpassas till
husets arkitektur. Exempelvis bör de inte
skymma viktiga fasaddetaljer.
• Skyltar skall inte placeras över takfoten på
en byggnad.
• Skyltar skall främst placeras på
bottenvåningens fasad.
• Fristående bokstäver är bättre än stora
skyltlådor
Bygglov krävs för fasta anordningar, så
som fasadskyltar.

Kontaktuppgifter
Polisen
Tillstånd för allmän plats söks hos polisen. Blanketten ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på
www.polisen.se
Tel: 114 14
E-post: https://polisen.se/kontakt/polisstationer/jamtland/ostersund/
Bräcke kommun
•

Rådgivning och information i samband med ansökan: Teknik-och infrastrukturavdelningen

•

Frågor om allmän plats/gatumark: Teknik-och infrastrukturavdelningen
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•

Tillgänglighetsfrågor: Bygg- och miljöförvaltningen

•

Rådgivning och information kring bygglovsfrågor: Bygg- och miljöförvaltningen.
Blanketten ”Ansökan om lov och anmälan om kontrollansvarig” finns på kommunens hemsida.
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