Villkor – Varuexponering och utsmyckning
Gäller med giltigt polistillstånd.

Allmänt
Trafiknämndens villkor har tagits fram med stöd av ordningslagen (1993:1617) 3 kap 15 §.
Tillståndshavaren har att iaktta lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun (1995:115)

Ordning och borttagning
Varuexponering/utsmyckning får inte sticka längre ut från huslivet än 0,8 meter och ska placeras
utanför egen lokal. Minsta bredd på gångutrymmet ska vara 1,5 meter.
Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att ta bort sin varuexponering/utsmyckning
inom tillståndsområdet då kommunens arbeten så påfordrar.
När tillståndet upphör ska upplåtet område återställas i ursprungligt skick.

Villkor varuexponering
Varuvisning får ske utanför egen lokal, max 5 m², och endast under butikens öppethållande.
Undantag kan ske i samråd med trafikkontoret och om platsen tillåter.

Villkor utsmyckning
Gångtrafiken måste säkerställas förbi utsmyckningen. Fasta anordningar, monterade i vägg eller
mark tillåts inte. Bänkar, stolar och liknande som nyttjas i kommersiellt syfte tillåts ej och
tillstånd för uteservering ska sökas.

Städning
Tillståndshavaren ska hålla upplåtet område städat och egna anläggningar i vårdat skick.

Övriga villkor
Tillståndshavaren ansvarar för skador orsakade genom dispositionen och ombesörjer och
bekostar avhjälpandet av sådana skador.
Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas eller utarrenderas till annan.
Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelse enligt ordningslagen.
Rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd föreligger inte.

Övriga myndigheter och förvaltningars tillstånd
Den som får tillstånd ska följa föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet,
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till exempel gällande brandsäkerhet, hälsa, miljö eller anslutningsavgifter för teknisk service som
el, vatten och avlopp.
Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen
föreligger. Förlängning av tillståndet ska skickas till polisen i god tid innan det tidigare
tillståndet går ut.
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