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1 Inledning 
Trottoarpratare (gatupratare) är en benämning på reklamskyltar som 
placeras på gatan. För att få sätta upp en trottoarpratare på en offentlig plats 
krävs tillstånd från polismyndigheten. 

 

De flesta platser där allmänheten rör sig är allmän plats och ska vara 
tillgänglighetsanpassade. 

Det är viktigt med säkerhet och framkomlighet för gång- och 
cykeltrafikanter. Vill du använda allmän plats till annat än vad den är avsedd 
för, behövs tillstånd från polisen och från den som förvaltar marken. För att 
få placera en trottoarpratare utanför butik så finns vissa krav som måste 
uppfyllas. 

2 Riktlinjer 
Trottoarprataren ska ha en tydlig rund fot med kant så att den kan 
upptäckas av personer med synnedsättning. Kantens höjd: 10-15 cm. 

Trottoarprataren ska vara av typen City Sign eller motsvarande. 

 

Trottoarpratarens storlek får ha mått och kulör:  

diameter på fot max 65 cm                                                 

höjd max 135 cm 

reklamytans storlek max 50x70 cm 

kulör RAL 9005 svart eller RAL vit 

 

Trottoarprataren ska placeras utanför den egna 
butiken/verksamheten och i kant med/intill fasaden. 

 

150 cm fri gångyta ska finnas kvar, mellan trottoarpratare  

och gångbanekant, därför är det inte möjligt med 
trottoarpratare på vissa trottoarer/gångytor. Om 
näringsidkaren har uteservering ska trottoarprataren stå 
inom uteserveringsytan. För gallerior, eller när flera 
verksamheter delar entré, tillåts bara en trottoarpratare. 

 

Trottoarprataren får:  

bara användas under verksamhetens öppettider 

inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka 



Gislaveds kommun 4 [4] 

 

3 Ansökan 
Ansökan om tillstånd gör du på Polismyndighetens hemsida, blanketten 
hittar du på  

http://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/ 

Du kan även beställa blanketten från Polisen på telefonnummer 114 14.  

Tillståndet beviljas för ett kalenderår i taget. 

4 Avgift för tillstånd 
Du måste betala en avgift för prövning av ansökan. Den ska betalas till 
Polismyndigheten.  

Avgiften ska betalas även om du får avslag på din ansökan, avgiften är för 
närvarande 870:-. 

 

För mer information kan du nå Gislaveds kommun via e-post:  
kommunen@gislaved.se eller via telefon: 0371-81000, 

eller kontakta polisens tillståndshandläggare på telefon 114 14. 
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