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Villkorsbilaga FO 2021, 

gäller med giltigt polistillstånd. 

 

Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på 

trafikkontoret, namn och telefonnummer står på kommunens beslut 

om tillstyrkan. 

 

Villkor 

Utformning – fristående objekt 
Tillståndshavarens namn och telefonnummer ska finnas uppsatt väl 

synligt på containern/boden. 

 

Vid placering av containrar och liknande anordningar på körbana, ska 

de stå i körbanans längdriktning. Anordningarna ska vara utmärkta 

med sidomarkeringsskärm samt högreflekterande reflex mot 

körriktningen.  

 

Står containern närmare än 2 meter från husfasad ska containern vara 

täckt, på grund av brandrisk. Sker uppställning på gångbaneplattor, på 

gågata eller gräsyta ska containrar eller liknande anordningar alltid 

ställas upp på ett underlag, till exempel plankbädd eller körplåt.  

 

Dragkrok på manskapsvagn eller dylikt ska vara uppfälld.  

Ingrepp i marken eller fastsättning med skruv i plattor medges inte. 

 

 

Villkor vid 
användning av 
offentlig plats för 
fristående objekt 
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Utformning - byggsäck 
Placera säcken i en inhägnad på parkeringsyta, inhägnaden ska vara 

utmärkt med sidomarkeringsskärm samt högreflekterande reflex mot 

körriktningen. Du får inte använda mer än 2 meter av körbanan från 

kantsten samt en maximal yta om 5 x 2 meter. Samtliga villkor ovan 

gäller om inte annat särskilt medgivits av trafikkontoret.  

 

Märk dina säckar eller inhägnaden tydligt med ditt namn/ 

byggansvarig på plats samt tillståndets ärendenummer. 

 

Innehållet i säcken ska hanteras och packas så att förbipasserande inte 

skadas. Avfall som är skadligt för hälsan får du inte förvara i säck, 

inte heller material som riskerar att skada eller missfärga gatan eller 

underlaget säcken står på. 

 

Säck som innehåller brännbart material måste stå minst 2 m från 

husvägg. 

Träd 
Träd och annan vegetation ska skyddas i enlighet med föreskrifterna i 

teknisk handbok. Träd får aldrig beskäras utan medgivande från 

trafikkontoret. Föremål får inte placeras inom trädkronans utbredning, 

även kallat droppzon. 

Slangar och kablar 
Om slangar, rör, kablar eller liknande hängs upp över gång-, cykel-, 

eller körbana ska detta ske på en fri höjd av minst 3 meter över gång- 

och cykelbana samt 4,6 meter över körbana. 

 

Om slangar, rör, kablar eller liknande placeras på gång- och cykelbana 

ska de täckas med halkfritt skydd. Dessa ska vara utformade så att de 

enkelt kan passeras med barnvagn, rollator eller rullstol. De ska vara 

försedda med kontrastmarkering för personer med nedsatt syn. 

Placering över körbana kräver ett särskilt medgivande från 

trafikkontoret.  

Avfall 
Om föremål ska slängas i containern uppifrån, ska störttrumma eller 

liknande användas. Byggdamm eller liknande från material som fylls i 

containern måste hindras från att sprida sig i omgivningen genom till 

exempel vattenspridning eller att containern täcks med presenning. 

 

Hälsovådligt eller brandfarligt avfall ska förvaras i låst och täckt 

container.  
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Framkomlighet 
Särskilt anordnade platser; lastplatser, p-platser för personer med 

nedsatt rörelseförmåga, beskickningsbilar eller liknande får inte 

blockeras. 

 

Fristående objekt/byggsäck får inte placeras så att brandposter, 

brunnar, nedstigningsschakt, avstängningsventiler, kopplingsskåp, 

parkeringsautomater, offentlig belysning, trafiksignaler och deras 

tryckknappar samt vägtrafikmärken blockeras, övertäcks eller skyms. 

Skötsel av tillståndsgiven yta och närområde 
Tillståndshavaren ska hålla gångpassager och närområdet till den 

upplåtna ytan i ett vårdat skick genom att ansvara för städning, 

snöröjning, sandning, gräsklippning och belysning. Närområdet utgörs 

av angränsande ytor som ordinarie renhållning och snöröjning inte 

kommer åt. Högtrycksspolning får inte användas som metod för 

rengöring 

 

Vid snöfall ska hörnen mot kortsidor och marken längs hela 

anordningen ut till gatan skottas och halkbekämpas. Snön ska läggas 

på gatan längs trottoarkant så att plogbilarna får bort snön. 

 

Tillståndshavaren ansvarar för att avlägsna olovlig affischering och 

reklam samt klottersanering av upplåtelsen inom 24 timmar. 

Observera att detta åtagande gäller under hela upplåtelsetiden. 

Vattenutsläpp 
Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten ska 

följas. I de fall renat vatten får släppas ut i rännstenen, får detta endast 

ske om vädret tillåter. Alternativt kan vattnet ledas fram till lämplig 

rännstensbrunn i närheten. Vintertid och vid risk för isbildning får 

vatten inte släppas ut på gatan. 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/ 

Återställning  
När tillståndet upphör skall marken städas och allt inom 

tillståndsgiven yta återställas till ett av staden godkänt skick. 

Tillståndshavaren svarar för alla kostnader i samband därmed.  

 

Om tillståndshavaren inte återställer ytan kan staden komma att 

återställa ytan på tillståndshavarens bekostnad. 
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Om villkoren inte följs 
Ditt tillståndsbevis och kommunens villkor ska finnas tillgängligt på 

upplåten plats. Om du inte följer villkoren kan polisen ta tillbaka ditt 

tillstånd. Du kan också bli skyldig att betala böter. 

 

Enligt Ordningslagen 3 kap 18§ kan polisen återkalla tillstånd om det 

är av särskild vikt för staden. 

 

Upplysningar 

Tillståndshavaren är ersättningsskyldig 
Staden påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen. 

Tillståndshavaren är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för 

skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man och som 

vållas uppsåtligen eller av vårdslöshet.  

Avgiften kan ändras  
Observera att avgiften kan komma att ändras om stadens villkor för 

upplåtelsen inte efterlevs eller om syftet med upplåtelsen förändras 

under tillståndstiden.  

Förlängning  
Upplåtelsen gäller för den tid som anges i ditt polistillstånd. Givet 

tillstånd medför inte automatisk rätt till förlängning. Ansökan om 

förlängning av upplåtelse ska ske i god tid innan tillståndsperioden 

löper ut och ska skickas till Polismyndigheten. 

Förändring av polistillståndet 
Förändring av yta eller tillståndstid kräver nytt polistillstånd. Ansökan 

görs till Polismyndigheten. 

Återkallande av polistillståndet 
Om du ska ta bort din verksamhet innan tillståndstiden utgått ska 

polistillståndet återkallas. Detta görs till polisen tillsammans med 

tillståndshavarens organisationsnummer och polistillståndets 

diarienummer. Trafikkontoret debiterar enligt utfärdade polistillstånd, 

även ytor som inte används. Tidigast från och med det datum 

återkallelsen inkommer till polisen avslutas debiteringen. 

Ditt tillstånd är personligt  
Tillståndsbeviset samt uppgifter om ansvarig anordnare ska alltid 

finnas på plats och kunna visas upp. Om dina eller ansvarig anord-

nares kontaktuppgifter ändras ska detta meddelas polisen omgående.  
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Du kan behöva ta bort verksamheten 
Staden och dess ledningsdragande bolag har rätt att komma åt marken 

där du har ditt polistillstånd för att utföra arbeten. Du måste då ta bort 

allting från marken. Anmälan om att Stockholms stad behöver 

disponera ytan görs direkt till dig i så god tid som möjligt. Staden 

påtar sig inga kostnader i samband med detta och är heller inte skyldig 

att anvisa annan plats för verksamheten. Jordabalkens bestämmelser 

om besittningsskydd gäller inte för upplåtelser med polistillstånd 

enligt Ordningslagen. 

Dispens 
För transporter till och från den tillståndsgivna ytan som strider mot 

gällande lokala trafikföreskrifter, exempelvis på parkväg, torgytor, 

gång- och cykelvägar krävs dispens. Ansökningar om dispenser 

skickas till dispens.tk@stockholm.se. 

Trafikanordningsplan (ta-plan) och tillfällig 
lokal trafikföreskrift 
Sökande ansvarar för att kontrollera om det krävs 

trafikanordningsplan (ta-plan) och/eller tillfällig lokal trafikföreskrift 

(ltf) för etableringen på platsen. I de fall dessa krävs, ska de skickas in 

för godkännande till trafikkontoret.  

Tillståndshavaren ansvarar för att utföra och bekosta eventuell 

omskyltning samt återställa till ursprungligt skick.   

Ansökan skickas till: taplaner.tk@stockholm.se 

Bygglov  
Du kan behöva ansöka om bygglov för etableringen. Ansökningar om 

bygglov görs hos stadsbyggnadskontoret, för mer information: 

www.stockholm.se/bygglov  

Har du frågor om bygglov kan du maila till 

stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se 

Övriga tillstånd och lagar 
Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten. Det är ditt ansvar att 

se till att alla tillstånd som kan behövas finns och kan uppvisas på 

plats samt att följa tillämplig lagstiftning gällande verksamheten. 

Kontakter 
Polisen i Stockholms län 

E-post: registrator.stockholm@polisen.se 

Telefon: förvaltningsrätt 3 – växelnummer, 114 14. 

 


