VARUEXPONERING
RÅD OCH ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND
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INLEDNING
Gatan, trottoaren, gågatan och stadens torg är till för alla. Det är vårt gemensamma ansvar att
se till att stadsmiljön utformas så att den förblir attraktiv och samtidigt tillgänglig för alla.
Varuställ och annan utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den
utformas och placeras på rätt sätt.
’Varuexponering bör ligga i direkt anslutning till verksamhet. Undantagna är torgen där en
bedömning får göras från fall till fall beroende på förutsättningarna.
Varuexponeringen ska ges en prydlig och enkel utformning. Valet av form, färg och material
ska passa in i stadsmiljön.
Råd och anvisningar vid ansökan om tillstånd för varuexponering är utgiven i maj 2007
av Lysekils kommun och Polismyndigheten i samråd med Svensk Handel och
handikappskonsulenten.
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RÅD
Gatan och trottoaren tillhör alla. Därför måste varuställ och annan utsmyckning placeras och
utformas så att de inte utgör hinder eller kan orsaka skada.
Tillstånd krävs för att använda offentlig plats
Gator, trottoarer, torg och parker, dvs. offentliga platser, får inte användas för andra
ändamål än vad den är avsedd för enligt detaljplanen. För andra ändamål krävs tillstånd
enligt ordningslagen. Butiksinnehavare som önskar exponera sina varor framför butiken
måste därför alltid söka polistillstånd. Tillståndet gäller enbart varuexponering. Försäljning
av exponerade varor får inte ske på upplåten mark.
Varuexponering gör att framkomligheten för fotgängare försämras och kan innebära stora
svårigheter för personer med synskador. Varje ansökan bedöms därför individuellt, för att man ska
kunna avgöra om intrånget i framkomlighet för fotgängare i allmänhet och synskadade i synnerhet
samt för renhållningsfordon kan accepteras.
Varuställ, blommor och liknande kan vara ett trevligt inslag i en levande stadsbild men de får
aldrig dominera eller bli till hinder för framkomligheten. Generellt gäller att exponeringen ska
vara estetiskt utförd. Vid utformningen ska man ta hänsyn till stads-och gatumiljön i helhet
såväl som till fastighetens och butikens egen profil.

Nedre tvärslå eller kant på 0,1-0,35 m höjd.
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REGLER
Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark under förutsättning att
kommunen medger markupplåtelse.
Upplåten yta ska ha direkt anknytning till ordinarie verksamhet. Avsteg från denna princip
kan endast ske om placering utanför verksamhet är omöjlig eller olämplig. Varuställ och
liknande sätt att exponera varor ska vara placerat direkt mot lokalens fasad. Varustället ska
vara stabilt och får inte vara lätt att flytta.
Det fria gångutrymmet, inklusive kantsten, på en måttligt frekventerad gångbana, ska vara minst
1,5
m. På en mer tätt frekventerad gångbana bör det fria utrymmet till närmaste hinder vara
minst 2 m. På stadens livligt trafikerade gågator bör det fria gångutrymmet vara minst 3-4
m.

Fritt gångutrymme på gångbanan mellan varuställ och närmaste hinder ska vara minst 1,5 m.

Varuskyltningens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till synskadade bör
avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Längst ned mot marken ska det finnas
en tvärslå på 0,1-0,35 m höjd eller en kant av exempelvis trä, minst 0,1 m hög. Varuställ på
hjul utan nedre tvärslå ska omgärdas nedtill av en kant eller bräda, minst 0,1 m hög.
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Varuskyltningen får max vara 0,75 m bred ut från fasad och ska vara utan utstickande
detaljer. På platser där ingen platsbrist råder kan i särfall tillstånd ges för bredare varuställ.
Förankring i marken får inte ske genom borrning eller liknande i betongplattor, asfalt,
kantsten mm. För eventuell fastsättning mot fasad krävs bygglov.
Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande, som finns
inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.

Fritt gångutrymme på gågatan mellan varuställ ska vara minst 3-4 m.

Varuskyltningen ska alltid tas in efter stängningsdags.
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REKLAMSKYLTNING PÅ FASADER
Utstående skylt placeras minst 2,8 meter ovan gata samt får sticka ut max 1,2 meter från fasad.
Inom 1 meter från gata ska frihöjden vara minst 4,6 meter. Skyltarean bör inte överstiga 0,5
kvadratmeter.
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HUR GÅR DET TILL?
Ta kontakt med Lysekils kommun.
Vi gör en bedömning av om dina idéer om varuexponeringens placering och utformning är
realistiska. Var ute i god tid så att du hinner göra eventuella ändringar.
En avgift tas ut per kvadratmeter och säsong (15/4 – 15/9).
När du fått besked från kommunen görs en formell ansökan hos polisen.
Tillstånd ska sökas årligen. Förutom en ifylld blankett krävs en måttsatt situationsplan eller
karta där det klart och tydligt framgår var varuexponeringen ska placeras. Om varuexponeringen
ska förankras i byggnaden ska det redovisas särskilt.

Tänk på att andra tillstånd såsom bygglov också kan krävas.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

