Ordningsregler för trottoarpratare
Varje enskild näringsidkare ska söka tillstånd för placering av trottoarpratare inom
området för Åre kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område gällande
Åre samhälle (del av lokal föreskrift 2321 2010:4 beslutat 2010-05-04), se kartbilaga.
Tillståndet söks hos polisen, som utifrån kommunens villkor och efter samråd
Tekniska avdelningen, fattar beslut. Där kommunen inte är markägare ska även berörd
markägare ge tillstånd. Polisen ger inte tillstånd om kommunen avstyrker ansökan.
Kontakta därför kommunen, Tekniska avdelningen, för samråd innan du skickar in
ansökan till Polisen. Ansökan avser "Användande av offentlig plats" och sker via en
blankett (ansökan tillstånd ordningslagen) som finns att hämta från polisen hemsida
www.polisen.se. Polisen remitterar Tekniska avdelningen, Åre kommun. Var ute i god
tid med din ansökan. Trottoarpratare placeras ut enligt regler som skapar en god miljö
för alla grupper i samhället. Varutransporter, vinterväghållning, sophämtning och
postens arbete får heller inte försvåras. Om reglerna för trottoarpratare inte följs kan
detta anmälas till polisen, samt innebära att tillståndet dras tillbaka.
Utformning
Trottoarprataren ska ha utseende enligt standard modell med
yttermåtten 50x70cm eller 70x100cm. Rörliga anordningar är inte
acceptabla. En förutsättning för all utplacering, är att trottoarprataren
utformas så att den inte riskerar att skada förbipasserande. Den får inte
heller begränsa sikt och framkomlighet. Det är viktigt att även beakta
personer med funktionsnedsättning såsom synskadade, rörelsehindrade
m fl. Trottoarprataren ska hållas ren och snygg, vilket även innefattar
utseendet på informationen.
Placering
Möjligheten att få tillstånd att placera ut trottoarpratare utanför en verksamhetslokal
styrs av hur omgivande miljö är utformad. Tekniska avdelningen bedömer vad som är
möjligt och lämpligt från plats till plats. Generellt gäller dock följande regler:






Hinderfri bredd från trottoarkant till trottoarpratare ska vara minst 1,2 meter.
Placeringen ska alltid vara i direkt anslutning till fastighetens fasad.
Normalt godkänns endast placering utanför den egna verksamhetens fasadyta.
Trottoarpratare får endast finnas utplacerade under verksamhetens öppettider.
Tillstånd ges för ett år, därefter ska nytt tillstånd sökas.

Kostnad
Kommunen tar en handläggningsavgift på 1000 kr. Ansökan hos Polismyndigheten
kostar 700 kr.
Kontakt
Tekniska avdelningen, Åre kommun, tel 0647-161 00
Polismyndigheten, tel 114 14

