
RÅD & ANVISNINGAR OM 

GATUPRATARE
& VARUEXPONERING

på allmän plats i Karlshamns kommun

GATUPRATARE OCH 
VARUEXPONERING 

på allmän plats
Staden är vårt gemensamma utrymme 
där alla ska kunna vistas och trivas. 
Nästan alla platser där allmänheten rör 
sig är allmänna platser och ska vara 
tillgänglighets anpassade. 

Vill du som näringsidkare använda gatu-
pratare, varuexponering eller annan ut-
smyckning på allmän plats i Karlshamns 
kommun måste du söka polistillstånd 
och följa gällande regler.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
KARLSHAMNS KOMMUN

ÄR DIN
GATU-

SKYLTNING
OKEJ?

GODKÄND
TROTTOAR-

PRATARE

374 81 Karlshamn 
0454-810 00 
karlshamn.se



SÅ ANSÖKER DU
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen 
som gör en bedömning av dina idéer om varuex-
ponering och gatupratarens placering. 

När du fått besked om detta, gör du en formell 
ansökan hos Polismyndigheten i Sydost. Förutom 
en ifylld blankett, krävs en ritning eller karta som 
klart och tydligt visar var varuexponeringen och 
gatuprataren ska placeras. 

När du fått tillstånd kan du under dina öppet tider 
sätta godkänd varuexponering/gatupratare 
utanför den egna butiken/verksamheten i kant 
med fasaden. För gångfartsområde och gågata 
gäller speciella regler. 

Tillstånd beviljas för två år i sänder. 

DETTA GÄLLER 
Staden är vårt gemensamma utrymme där alla 
ska kunna vistas och trivas. Nästan alla platser 
där allmän heten rör sig är allmänna platser och 
ska vara tillgänglighetsanpassade, till exempel 
trottoarer, torg, gator och parker. 

Varuexponeringar, gatupratare och annan ut-
smyckning gör att framkomligheten för fotgäng-
are och sikten för bilister kan försämras och på-
verka säkerheten eller utgöra hinder. 

Som näringsidkare måste du ha tillstånd enligt 
ordningslagen och följa lokala anvisningar om 
du önskar exponera dina varor eller göra reklam  
för dessa på allmän plats. Därför måste du söka 
polis tillstånd för detta.

TÄNK PÅ ATT 

RÄTT 
GATU-

PRATARE!

1,5 meter

För mer information  om skyltens placering 
kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen 
via Servicecenter 0454-810 00.
 
Frågor gällande ansökan kontakta Polisens 
tillståndshandläggare på telefon 114 14.

• Gatuprataren måste vara av godkänd 
modell med en rund sarg, minst 10 cm 
hög nertill och utan utstickande ben. 
Den får inte vara en trafikfara, hindra 
framkomlighet eller utgöra någon 
olycksrisk.

 

• Varuskyltningen ska vara klart avgrän-
sad. Längst ner mot marken ska det 
finnas ett skydd/tvärslå på 0,1-0,35 me-
ter hög. Skyltar med utstickande stativ, 
vippskyltar och roterande skyltar utgör 
en risk för alla och är inte tillåtna. 

• Fritt gångutrymme inklusive kantsten 
ska vara minst 1,5 meter till fast hinder.  
Vid trappor får skylten inte vara bredare 
än trappan.

• Brandposter, avstängningsventiler, 
kabelbrunnar, kopplingsskåp och lik-
nande ska vara tillgängliga och får inte 
täckas över. 

• Efter stängningsdags ska alltid varuex-
poneringen och gatuprataren tas in.

• Enligt de lokala ordningsföreskrifterna 
är inte varuexponering av livsmedel tillåtet.


