
TILLSTÅND, VILLKOR, ANSÖKAN

KARLSTADS KOMMUNS 
POLICY FÖR 

TROTTOARPRATARE



Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas 
och trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är offentlig 
plats och vill du nyttja offentlig plats för annat än vad den är 
avsedd för, behövs tillstånd från polisen och den som förvaltar 
marken. 

Kommunen har tillsammans med Centrum Karlstad, handikapp-
organisationer och näringsidkare arbetat fram en policy som ska 
fungera för alla.  

Nu ligger ansvaret hos er. Genom att söka tillstånd för trottoar-
pratare och följa kraven i policyn, bidrar ni till en attraktiv stad 
för alla.

För att ha skyltar på offentlig plats måste du ha tillstånd enligt 
ordningslagen och för att skylta på allmän plats måste du följa 
riktlinjerna i denna policy. Allmän plats utgörs av trottoarer, torg 
och grönytor där kommunen äger och förvaltar marken. 

Efter att du har fått tillstånd från polisen för att skylta på allmän 
plats kommer kommunen att göra kontinuerliga uppföljningar. 
Om du inte följer policyn kommer polisen att dra in ditt tillstånd 
och du kan få betala böter.

EN POLICY FÖR ALLA

TROTTOARPRATARE KRÄVER TILLSTÅND

Då: svårt att ta sig fram, rörigt Nu: framkomligt, trivsamt



•     I mån av plats kan näringsidkare tillåtas att under 
       verksamhetens öppettider sätta ut en godkänd trottoarpratare  
       i direkt anslutning till den egna butiken/verksamheten. För 
       gallerior gäller att endast en skylt får ställas ut vid varje entré 
       till gallerian.

•     Trottoarprataren ska vara av godkänd modell i kraftig 
       rörkonstruktion. Modellen heter City Sign och är anpassad 
       för affischer med måtten 50x70 cm. Trottoarprataren ska  
       vara täcklackad i svart med tillhörande kontrastmarkering. 

•     Skylten ska alltid placeras på markerad, och av kommunen 
       anvisad, plats.

•     Vid bedömning av ansökan granskas följande detaljer: 
 - Trottoarprataren ska placeras så att den inte utgör en 
    trafikfara, skymmer fordonstrafik, hindrar 
    framkomligheten eller utgör en olycksrisk.
 - Fri passage ska medges med minst 1,65 meter.
 - Skylten ska i första hand placeras i möbleringszonen 
   där sådan finns. I andra hand ska placering göras utmed 
   kantstenen mot gatan.

VILLKOR

•     Till varje tillstånd skickas ett kontrollmärke som skall fästas 
       på insidan av reklamskyltens sarg.

•     Tillstånd beviljas ett kalenderår i taget.

Fri passage med 
minst 1,65 m

Möbleringszon



Ansökan om tillstånd skickar du till Polismyndigheten Värmland. 
Adress:  Polismyndigheten Värmland
 Box 157
   651 05 Karlstad

Mer information finns på www.karlstad.se och blanketter finns på 
www.polisen.se. Blanketten kan du även beställa från polisen på 
telefonnummer 114 14.

Polismyndigheten sänder ansökan på remiss till kommunen. 
Kommunens teknik- och fastighetsförvaltning bedömer om 
ansökan uppfyller kraven i policyn. Polisen kan inte ge tillstånd 
om kommunen avstyrker ansökan.

ANSÖKAN

AVGIFTER FÖR TILLSTÅND OCH MARKHYRA

Du måste betala en avgift för prövning av ansökan. Den ska 
betalas till polismyndigheten och du får inte pengarna tillbaka vid 
eventuellt avslag.

Det kostar också pengar att använda sig av allmän plats. Denna 
avgift för markhyra är bestämd enligt Karlstads kommun-
fullmäktiges fastställda taxa. 

För mer information om skylten och hur du  får tag på 
den kontakta Centrum Karlstad på 054-15 75 60, info@
centumkarlstad.se eller gå in på hemsidan www.centrumkarlstad.
se. Du får även mer information om var du får tag på skylten när 
du ansöker om tillstånd. 

Om du har några andra frågor,  kontakta polisens tillstånds-
handläggare på 114 14 eller Karlstads kommuns markupplåtare 
på 054-540 00 00. 

VILL DU VETA MER?

Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Drottninggatan 32, Stadshuset
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