Varuexponering
i Helsingborgs stad
Riktlinjer och information om ansökan och utformning.
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Varuexponering
Varuexponering innebär att du
som har en butik eller restaurang
exponerar varor i marknadsföringssyfte eller för utsmyckning. Det kan
vara varor ur det egna sortimentet
eller varor som gör miljön vid
entrén trevlig, till exempel i form av
blomsterarrangemang eller en bänk.
Gatan, trottoaren, gågatan
och stadens torg är till för alla.
Därför måste varuställ och annan
utsmyckning placeras och utformas
så att de inte utgör något hinder

eller kan orsaka skada. Det är vårt
gemensamma ansvar att se till att
stadsmiljön utformas så att den
är trevlig att vistas i och samtidigt
tillgänglig för alla. Därför ska varuexponeringen ges en prydlig och
enkel utformning och valet av
form, färg och material ska passa
in i stadsmiljön. Varuställ och annan
utsmyckning kan bidra till stadens
attraktiva atmosfär och miljö om
den utformas och placeras på
rätt sätt.
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Så söker du polistillstånd
för varuexponering
Om du vill använda stadens mark
för att ställa upp en varuexponering
behöver du ansöka om tillstånd
från polisen.
Polisen utfärdar
tillståndet i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen
Det är alltså polismyndigheten
som utfärdar tillståndsbeviset
och gör det i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen som
förvaltar stadens offentliga mark,
den allmänna platsmarken.

Sökande skickar
in ansökan om
polistillstånd
till polisen.
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Innan polisen ger tillstånd ska
staden yttra sig. Om staden inte
godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det.
Polisen kan däremot avslå
ett ärende även om staden
gett klartecken.
Förhandsbesked
av stadsbyggnadsförvaltningen
Innan du ansöker om tillstånd
hos polisen kan du avgiftsfritt
få ett förhandsbesked av
stadsbyggnadsförvaltningen.

Polisen skickar
ut ansökan på
remiss till berörda
instanser.

Berörda
instanser svarar
på polisens
remiss.

Avgifter
Staden tar ut en avgift för markupplåtelse enligt taxa som kommunfullmäktige fastställer. Taxan hittar
du på webbplatsen foretagare.
helsingborg.se. Sök till exempel på
”Så söker du polistillstånd”.

Polisen skriver
ett sammanfattande
yttrande från
berörda instanser.

Polisen tar ut en avgift för att
behandla din ansökan. För
närvarande kostar det 700
kronor att söka polistillstånd.
Du kan ladda ner en blankett
för att ansöka om tillstånd på
polisens webbplats: polisen.se/
Service/Tillstand/

Polisen
meddelar
sökande om
beslutet.
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Råd och regler
för varuexponering
För att få ställa upp varuexponering
på stadens mark, behöver du ansöka
om tillstånd från polisen.
Råd och regler för varuexponering
Det är viktigt att du är så noggrann
som möjligt när du fyller i din
ansökan. Med detaljerad information
går det fortare att behandla din
ansökan och eventuella missförstånd kan undvikas. Glöm inte
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att bifoga ritningar som beskriver
varuexponeringens mått, på vilken
eller vilka adressen den ska stå
på samt vad det är för någon
typ av varuexponering.
Du kan kostnadsfritt beställa kartor
hos Helsingborg kontaktcenter, på
webbplatsen helsingborg.se eller via
e-post: kartomat@helsingborg.se

Exempel på ritning
Byggnad
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Trottoar

Gatunamn, 56 B

Byggnad

1

4
2
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Gatunamn, 24 A och 24 B

Byggnad

Ritning för varuexponering
1

Ange varuexponeringens bredd. Varuexponeringens bredd får
max vara 0,75 meter ut från fasad.

2

Ange varuexponeringens längd.

3

Ange på vilken eller vilka adresser varuexponeringen kommer stå.

4

Ange typ av varuexponering. Exempel: bänk, blomkruka eller varuställ.
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Fritt utrymme
för varuexponering
1

På en gångbana där det inte rör sig
alltför många människor ska det
fria utrymmet, inklusive kantsten,
vara minst 1,5 meter.

2

max vara 0,75 meter ut från fasad.

2
2
2

Varuexponeringens bredd får

1
1
1

1

På en gångbana där det rör
sig lite fler människor ska det
fria utrymmet, inklusive kantsten,
vara minst 2 meter.

2

2
2
2

Varuexponeringens bredd får
max vara 0,75 meter ut från fasad.

1
1
1

2
2
2

2
1
1
1
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2
2

1

På livligt trafikerade gågator
ska det fria utrymmet, inklusive
kantsten vara 3–4 meter.

2

Varuexponeringens bredd får
max vara 0,75 meter ut från fasad.
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Hur ska utformningen av
varuexponeringen se ut?
VERKSAMHET

2 3

3 2

1

1

Varuexponeringens bredd får max vara 0,75 meter ut från fasad.

2

Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, bör
avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken
ska det finnas en tvärslå (
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) på 0,1–0,2 meters höjd.

Om ditt varuställ har hjul ska du kunna låsa hjulen.

Annat att tänka på
•

•

Varuexponering bör ligga i direkt
anslutning till verksamheten.
Undantagna är torg eller öppna
platser där en bedömning får
göras från fall till fall beroende
på förutsättningarna. Avslag
kan ske om placering utanför
verksamheten är omöjlig
eller olämplig.
Varuställ och liknande
sätt att exponera varor ska
vara placerade direkt mot
lokalens fasad.

•

Varustället ska vara stabilt
och inte vara lätt att flytta.

•

Du får inte fästa varuskyltningen
i marken genom att borra. Om
du vill fästa skyltningen mot
fasaden måste du söka bygglov.

•

Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som
finns inom området, ska
hållas tillgängliga och får
inte täckas över.

•

Livsmedel bör förvaras på hyllor
en bit ovanför mark. Det bör
vara fritt under så att det går att
hålla rent och risken för skadedjursansamling minimeras.

•

Det ska vara helt och rent.
Exempelvis får inga vissna
blommor, trasiga bänkar,
smutsiga mattor förekomma.

•

Varuställen ska alltid plockas
in efter stängning.

•

Fasta skyltar och fasadändringar är bygglovspliktiga.
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Har du frågor?
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om att använda
stadens mark och vad som gäller för varuexponering. Du når
oss via markupplatelse@helsingborg.se eller via Helsingborg
kontaktcenter, 042-10 50 00.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Järnvägsgatan 22
251 89 Helsingborg
Telefon 042-10 50 00
helsingborg.se

