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Inledning
Platser där allmänheten kan röra sig fritt är oftast offentlig plats, till exempel
torg, parker, trottoarer och gator. För att få nyttja en offentlig plats för ett annat
syfte än vad platsen är avsedd för, exempelvis för försäljning, evenemang,
uteservering, trottoarpratare eller uppställning av byggnadsställning, måste
tillstånd sökas hos polismyndigheten alternativt länsstyrelsen. Om nyttjandet
gäller en offentlig plats som kommunen äger eller är huvudman för ska kommunen yttra sig till tillståndsmyndigheten innan tillstånd kan ges. Även bygglov
kan krävas, vilket alltid handläggs av kommunens bygglovshandläggare i en
särskild bygglovsprocess. Sökande ansvarar själv för att alla övriga tillstånd
som kan krävas finns.
Tillståndsprocessen ska bland annat säkerställa att försäljning, serveringar,
skyltar och liknande fungerar i samspel med gående, cyklister och bilister.
Vissa frågor om nyttjande av offentlig plats regleras i Ordningslagen, eller i av
kommunfullmäktige antagna lokala ordningsföreskrifter. Som stöd för att
vidare kunna främja en viss ordning i det offentliga rummet, inte minst för att
garantera framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet, så kan kommunen
även fastslå vissa generella villkor när kommunen ska yttra sig vid ansökan
om nyttjande av offentlig plats. Dessa generella villkor uttrycks i form av en
riktlinje för offentlig plats.
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Uteserveringar
För att anordna uteservering på offentlig plats krävs polistillstånd enligt ordningslagen.
Placering
En uteservering ska ligga i direkt anslutning till sökandens verksamhet och får
som längst sträcka sig lika långt utmed fasaden som verksamhetens inomhusdel. Det ska finnas fritt gångutrymme mellan servering och gata om minst 1,5
m. Det får inte finnas belysningsstolpar, träd, papperskorgar, ränndalar eller
annat som begränsar framkomligheten inom gångutrymmet. Portar, brunnar,
utrymningsvägar med mera får inte blockeras. Uteserveringen får inte skapa
ytterligare begränsningar för funktionshindrade.
Utformning
Vid tillstånd att bygga golv ska golvet vara tillgänglighetsanpassat. Markinfästning för staket på kommunal offentlig plats får endast ske i samråd med samhällsbyggnadsnämnden. Inga stödben får sticka ut i gatuutrymmet.
Övrigt
Tillståndsinnehavaren ansvarar själv för all städning och renhållning på sin
uteservering. Ledningar i marken under uteserveringen kan behöva repareras
akut, vilket innebär att uteserveringen ska kunna tas bort med kort varsel.
Borttagande bekostas av tillståndsinnehavaren. När uteserveringen stänger
för säsongen ska ytan återställas till ursprungligt skick. Eventuella kvarvarande infästningsanordningar får inte utgöra risk för gående.

Food trucks, försäljningsvagnar och liknande
Polistillstånd krävs för så kallade Food trucks, försäljningsvagnar och liknande
tillfälliga livsmedelsverksamheter på offentlig plats. Polistillstånd krävs dock
inte under kommunens beslutade dagar för torghandel. Bord och stolar eller
annan utrustning i anslutning till verksamheten får inte förekomma. Tillståndsinnehavaren ansvarar själv för det avfall som härrör från verksamheten.

Varuvisning
Polistillstånd krävs för varuvisning på offentlig plats.
Placering
Varuvisningen ska vara placerad direkt mot verksamhetslokalens fasad med
ett maximalt djup om 1 m. Det ska finnas fritt gångutrymme mellan varuvisning
och gata om minst 1,5 m. Det får inte finnas belysningsstolpar, träd, papperskorgar, ränndalar eller annat som begränsar framkomligheten inom gångutrymmet. Portar, brunnar, utrymningsvägar med mera får inte blockeras.
Utformning
Av tillgänglighetsskäl skall varuvisningen förses med en minst 10 cm hög ram
placerad i marknivå. Det är inte tillåtet att skruva eller göra ingrepp i marken.
För skyltning i samband med varuvisning se avsnitt Reklamanordningar och
liknande.
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Bokbord
Polistillstånd krävs för bokbord på offentlig plats. Polistillstånd krävs dock inte
under kommunens beslutade dagar för torghandel. Av tillgänglighetsskäl skall
bokbordet förses med en minst 10 cm hög ram placerad i marknivå.

Marschaller
Polistillstånd krävs för att placera ut marschaller på offentlig plats. Marschaller
får inte utgöra hinder eller fara för förbipasserande, och ska ha anpassat lock
för att undvika stänk och skydda markbeläggning. Marschallerna får inte placeras närmare än 1 m från vägkant.

Planteringskärl
Polistillstånd krävs för att placera ut planteringskärl på offentlig plats. Planteringskärl ska vara placerade i anslutning till verksamheten. Det ska finnas fritt
gångutrymme mellan planteringskärl och gata om minst 1,5 m. Planteringskärlet ska vara tungt nog att inte blåsa iväg eller välta.

Markiser och parasoller
Markiser eller parasoller ska ha en lägsta höjd på 2,1 meter över mark. Markinfästning för parasoll på kommunal offentlig plats får endast ske i samråd
med samhällsbyggnadsnämnden. Markiser ska utformas utan stödben för att
inte påverka tillgängligheten.

Reklamanordningar
Polistillstånd krävs för att marknadsföra på offentlig plats genom användande
av reklamanordningar.

Affischer och banderoller
Placering
Affischer eller banderoller får inte placeras på kommunala refuger, trafikdelare,
elskåp eller andra likande elanläggningar. De får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,3 meter eller över en körbana på
lägre höjd än 4,5 meter. Placering av affischer eller banderoller får inte försvåra renhållning, vinterväghållning eller kommunens underhållsarbete.
Utformning
Affischer eller banderoller får inte innehålla budskap som kan verka stötande.
Övrigt
Tillståndsinnehavaren ansvarar för uppsättning, nedtagning och att det är god
ordning på platsen. Tillståndsinnehavaren har ansvaret att affischer eller banderoller inte placeras trafikfarligt, siktskymmande eller kan lossna och utgöra
trafikfara.
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Flaggor och skyltar
Utstående flagga eller skylt får sträcka sig högst 1,2 meter ut från fasaden.
Flaggor eller utstående skyltar ska ha en lägsta höjd på 2,1 meter över mark.

Beachflaggor
En beachflaggas totala höjd får inte överstiga 3 meter. Flaggans markplatta
eller kryssfot ska vara fixerad med ytterligare avsedd tyngd för att flaggan inte
ska välta och orsaka person- eller sakskada. Ingen del av beachflaggan får
sticka ut i gång- eller körbana. Markinfästning för beachflagga på kommunal
offentlig plats får endast ske i samråd med samhällsbyggnadsnämnden.

Trottoarpratare
Trottoarpratare ska vara placerad direkt mot verksamhetslokalens fasad. Det
ska finnas fritt gångutrymme mellan trottoarpratare och gata om minst 1,5 m.
En trottoarpratares totala höjd får inte överstiga 1,5 m. Trottoarprataren ska
vara stabil, utan skarpa kanter eller rörliga delar. Den ska ha en bottenram
mot marken med en sarghöjd om minst 10cm för att vara upptäckbar för personer med synnedsättning eller med ledkäpp.

Byggarbeten
Polistillstånd krävs för byggarbeten som tar offentlig plats i anspråk. Vid mer
omfattande byggnationer som inkräktar på gatulivet behövs även en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas, eller om hela gator ska stängas av, en lokal
trafikföreskrift (LTF). Vid avstängning av trottoar där fri passage om 1,5 meter
inte kan hållas ska gående och cyklister hänvisas till motstående trottoar.

Byggställningar
Placering
Minst 3,5 meter av körbanan ska vara fri om byggställningarna byggs ut i trafikerad yta.
Utformning
Stationära byggställningar ska förankras. Täckning med logotyp eller skyltning
får ske endast med egen logotyp eller skyltning för bakomvarande butiker.
Byggställningar ska vara pallade med längsgående underlägg. Stötdämpande
material samt reflexanordning ska finnas i början och slutet av byggställningar.
Byggställningarna ska märkas med uppförandedatum, entreprenör och ställningsbyggares kontaktuppgifter.
Övrigt
I samband med upp- och nedmontering av byggställningar ska särskild hänsyn tas till oskyddade trafikanter. Skydd mot nedfallande föremål måste också
beaktas vid användandet av byggställningar.
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Uppställning av container
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som skall ställas upp på
offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Förvaring och upplag
Förvaring av kemikalier eller andra vätskor får inte ske på grönytor eller i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Vätskor
ska förvaras i eller på en avsedd uppsamlingsanordning. Om trafikerade ytor
ska nyttjas för förvaring eller upplag ska området hägnas in med godkända avstängningsanordningar. Förvaring eller upplagsytor på övriga offentliga platser
som används längre än en arbetsdag i taget ska hägnas in.

Motionslopp
Polistillstånd krävs för motionslopp på offentlig plats.
Ingen permanent färg får används på asfaltbeläggningar och gatsten för att
markera banans sträckning. Markeringsfärgen ska vara vattenlöslig av den typ
som avlägsnas av sig själv efter rimlig tid. Tillståndsinnehavaren ansvarar för
att allmänna råd från Folkhälsomyndigheten gällande bullernivåer följs vid
motionslopp. Efter avslutat motionslopp ska tillståndsinnehavaren iordningställa ianspråktagen mark till ursprungligt skick. Tillståndsinnehavaren
ansvarar själv för det avfall som härrör från motionsloppet.

Tävlingslopp
Tillstånd krävs från Länsstyrelsen vid tävlingslopp på en väg med fordon eller
tävlingslopp avsett för fordon. Polistillstånd krävs för övriga tävlingslopp på
offentlig plats.
Ingen permanent färg får används på asfaltbeläggningar och gatsten för att
markera banans sträckning. Markeringsfärgen ska vara vattenlöslig av den typ
som avlägsnas av sig själv efter rimlig tid. Tillståndsinnehavaren ansvarar för
att allmänna råd från Folkhälsomyndigheten gällande bullernivåer följs vid
tävlingslopp. Efter avslutat tävlingslopp ska tillståndsinnehavaren iordningställa ianspråktagen mark till ursprungligt skick. Tillståndsinnehavaren
ansvarar själv för det avfall som härrör från tävlingsloppet.

Trafikanordningsplan
Om gator eller gång- och cykelvägar behöver spärras av vid nyttjande av
offentlig plats måste en trafikanordningsplan upprättas, så kallad TA-plan.
Ansökan om TA-plan görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

