RIKTLINJER FÖR VARUEXPONERING
I HÖGANÄS KOMMUN
BAKGRUND

Gator, trottoarer och stadens torg är till för alla. Det är vårt
gemensamma ansvar att se till att stadsmiljön utformas så att den
är trevlig att vistas i och tillgänglig för alla. Varuexponeringen ska
därför vara prydlig och med enkel utformning, och valet av form, färg
och material ska passa in i stadsmiljön. Varuexponering och annan
utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den
utformas och placeras på rätt sätt. Placering och utformning ska ske så
att de inte utgör något hinder eller kan orsaka skada.
Det krävs tillstånd för att nyttja offentlig platsmark, med offentlig
platsmark menas gator, trottoarer och parkmark. I kommunens
ordningsföreskrifter (KFS 2020:02) kan man läsa vilka ytterligare
områden som är offentlig platsmark. Dessa anvisningar har tagits
fram för att stadsmiljön ska ge ett positivt och enhetligt intryck.
Anvisningarna är också till för att öka säkerhet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

TILLSTÅND

Tillstånd att använda allmän platsmark söks hos polisen. Blankett finns att
hämta på polisens hemsida (www.polisen.se). Med ansökan skall måttsatt
plan, som visar mått och placering av varuexponeringen bifogas. Polisen tar
ut en avgift för ansökan och påbörjar ingen handläggning förrän avgiften
är betald. Lämna därför in din ansökan i god tid, minst 30 dagar innan för
att ärendet ska hinna beredas. Kommunen får ansökan från polisen och gör
bedömning av varuexponeringens utformning. Riktlinjer och råd i denna
folder ligger till grund för kommunens bedömning som sedan skickas
till polisen. Polisen utfärdar sedan tillståndet enligt kommunens förslag.
Avvikelse från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart
efter kommunens eller polisens påpekande. Sker ingen rättelse kan polisen
återkalla tillståndet med omedelbar verkan. Kommunen kommer i sådant fall
inte att ge markupplåtelse för kommande period.
Tillståndshavare måste avstå nyttjandet av området om detta behövs för
ledningsarbeten eller annat ändamål som bedöms angeläget för kommunen.
Kommunen påtar sig inte i något fall ansvar för utebliven vinst eller
omsättningsreduktion. Reducering av upplåtelseavgiften kan dock medges vid
längre avbrott i användandet av platsen.
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RIKTLINJER
•

Längs med Storgatan och Köpmansgatan ska varuexponering placeras 		
inom möbleringszonen som gäller för gatan. I samråd med kommunen 		
kan avsteg göras om möbleringszonen blockeras av parkering eller dylikt.
I andra områden ska varuexponeringen placeras direkt mot lokalens fasad
och max 75 cm ut från fasaden

•

Varuexponeringens kortsidor ska vara tydlig och stabilt avgränsade, 		
vinkelrätt mot fasad och gångriktningen om det inte finns möbleringszoner.
Avgränsningen ska vara mellan 90 och 110cm hög. Den ska vara så 		
pass stabil att den inte välts om någon går in i den samt lätt att upptäcka
för en person med synsvårigheter. Varuexponering ska ha en tydlig nedre
avgränsning som synskadade kan känna av med en käpp, max 20 cm ovan
mark. Avgränsningen får inte placeras utanför den upplåtna ytan

•

Om varuexponeringen har hjul ska dessa vara låsbara

•

Varuexponering är endast tillåten under verksamhetens öppettider, det 		
vill säga att allt material ska plockas bort snarast efter stängningstiden samt
vid vinterväglag

•

Försäljning är inte tillåten på ytor upplåtna för varuexponering

•

Ingen förankring eller andra ingrepp får ske i markbeläggningen

•

Brandposter, avstängningsventiler, kabeltrummor, kopplingsskåp och 		
liknande, som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas
över eller skadas
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