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VILLKOR VID NYTTJANDE AV OFFENTLIG PLATS 
 

Härryda kommun uppställer följande villkor för respektive upplåtelseform i enlighet med  

3 kap. 15 § ordningslagen (1993:1617): 

Allmänna villkor 
Tillståndshavaren har att iaktta allmän lokal ordningsstadga för Härryda kommun.  

 

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

 

När tillståndet upphör skall upplåtet område återställas i ursprungligt skick inom avtalad tid 

med verksamheten för trafik. 

 

Erforderligt utrymme för gångtrafiken skall tillgodoses. Parkering inom upplåtet område är 

ej tillåtet. 

 

Vid etablering på grönytor och övriga vegetationsytor samt invid träd är tillståndshavaren 

skyldig att kontakta av kommunen utsedd person för- och efterbesiktning. 

 

Tillståndet kan ej överlåtas. Om någon förändring av den sökta tiden eller andra 

förhållanden som avviker från tillståndet uppkommer, skall detta i god tid meddelas 

polismyndigheten och handläggaren på verksamheten för trafik. 

 

Tillståndshavaren ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen 

och ombesörjer/bekostar avhjälpandet av eventuella skador. 

 

Tillståndshavaren ansvarar vid vinterväglag för att snöröjning, snöbortforsling, 

halkbekämpning eller dylikt utförs inom tillståndsområdet samt på en bredd av 1,5 meter 

längs området. 

 

Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad borttaga material, 

ställningar m.m. inom upplåtet område om kommunens arbete så påfordrar. 

 

Tillståndshavaren skall följa andra föreskrifter och villkor som meddelats av annan 

myndighet, exempelvis rörande brandsäkerhet, hälsa, miljö eller anslutningsavgifter för 

teknisk service. 

 

Felaktigt uppställd anordning som föranleder platsbesök debiteras tillståndshavaren av 

tillståndet med besiktningsavgift. 

 

Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller ej för upplåtelse enligt 

ordningslagen. Rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd föreligger inte. 

 

I de fall det finns underliggande va-ledningar inom aktuell upplåtelse kan dessa behövas 

åtgärdas snabbt för att undvika skada, samt för upprätthållande av erforderlig leverans av 

va- tjänster. Samtliga beteckningar till ventiler och brandposter skall därför vara 

tillgängliga via lucka/öppning i eventuellt ovanpåliggande tillfälligt golv. Är detta inte 

möjligt åligger det tillståndshavaren att flytta anordningen. 



 

Vid akuta situationer, då en anläggning måste rivas eller skadas för att möjliggöra akuta 

driftåtgärder, får tillståndshavaren stå för eventuella kostnader för återställande av den 

tillfälliga anordningen. 

 

Tillståndet kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt ordningslagen 3 kap. 18 § 

föreligger. 

Villkor vid försäljning 
Sökanden skall lämna uppgift till kommunen om namn, firma, person- eller 

organisationsnummer, postadress och telefonnummer enligt lag (1998:514) om särskild 

skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. 

 

Sökanden skall på väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna uppgift om 

namn, postadress och telefonnummer. Om det pris som konsumenten sammanlagt skall 

betala överstiger 300 kronor, skall informationen dessutom lämnas skriftligen till 

konsumenten enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning. 

 

Erforderligt utrymme för gångtrafiken skall tillgodoses med normalt minst 1,5 meter. 

 

Mobil anläggning t.ex. försäljningsvagn får vara uppställd endast under försäljningstid och 

skall därefter bortforslas och platsen skall noggrant städas av. 

 

Parkering inom upplåtet område är ej tillåtet. Om försäljningsvagn utgör ett 

registreringspliktigt fordon krävs ett särskilt parkeringstillstånd. 

 

När tillståndet upphör att gälla skall alla anordningar borttagas samt skall marken 

återställas i ursprungligt skick inom föreskriven tid. 

 

Tillståndshavaren skall innan etablering inlämna plan över uppställning av 

försäljningsstånd. 

 

Inför varje marknadstillfälle skall uppgift om samtliga personer (fysiska eller juridiska) 

som skall sälja på den upplåtna marknadsplatsen inges till markupplåtaren. Dessa kommer 

att utgöra medsökande till tillståndshavaren. 

Villkor för uteservering 
Skyltar i reklamsyfte får ej stå utanför eller inne på uteserveringen (undantag är matsedel 

direkt på avgränsning). 

 

Tillståndshavare är skyldig att ansvara för bortplockning av papper och annat avfall som 

härrör från den upplåtna platsen. 

 

Uteserveringen skall vara tillgänglig för personer med rullstol eller rollator. Uteservering är 

enbart tillåtet mellan 1 april – 31 oktober. 



 

Villkor vid annat kommersiellt ändamål 

Kiosk 

Då kioskbyggnaden är bygglovspliktig skall sökanden inhämta bygglov från 

bygglovskontoret. 

 

Sökanden skall lämna uppgift till kommunen om namn, firma, person- eller 

organisationsnummer, postadress och telefonnummer enligt lag (1998:514) om särskild 

skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. 

 

Anordning så som gatupratare utanför upplåtet område samt uppställning av stolar och bord 

kräver särskilt tillstånd. 

 

Tillståndshavare är skyldig att ansvara för bortplockning av papper och annat avfall som 

härrör från den upplåtna platsen. 

Varuvisning/dekoration 

Varuvisning/dekoration får ske utanför egen lokal endast under butikens öppethållande på 

av kommunen anvisad plats. 

 

Gångtrafiken måste säkerställas förbi varuvisningen/dekorationen. Minsta bredd på 

gångutrymme skall vara normalt minst 1,5 meter och varuvisningen/dekorationen får inte 

heller sticka ut längre än 0,8 meter från huslivet. 

 

Facklor och levande ljus får ej placeras ut utan någon form av skydd och får ej påverka 

säkerheten för gående. Marschaller skall placeras i tunga behållare med skydd runt om. 

Säkerheten för barn och synskadade måste speciellt beaktas. 

Gatupratare 

Gatuprataren skall placeras i direkt anslutning till egen butik/verksamhet under 

öppettiderna. 

 

Gatuprataren skall vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion, svartlackerad med 

rund sarg försedd med kontrastmarkering. Måttet för affischer får ej överstiga 50 x 70 cm. 

 

Gatuprataren skall alltid placeras på av kommunen anvisad plats. Den får inte utgöra en 

trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomlighet eller utgöra en olycksrisk. 

Tidningsställ 

Trasiga, smutsiga eller nedklottrade tidningsställ skall åtgärdas inom 48 timmar eller bytas 

ut.  

 

Fasta tidningsställ skall ha den utformning som anvisas av kommunen. 

 

Tidningsutgivare eller anlitad entreprenör av denne står för renhållning genom städning och 

återvinning av egen tidning. 



 

Uppsättande av reklamskylt/Reklamvitrin 

Ljudanläggningar och/eller avvikande belysning t.ex. blinkande sken får ej anbringas på 

reklamanläggningen. Bygglov skall vara beviljat innan etablering får ske. 

 

Vid applicering av reklammaterial som medför arbete eller annan inskränkning i 

gaturummet skall en trafikanordningsplan, TA-plan, tas fram och godkännas av 

verksamheten för trafik. Härvid skall gångtrafiken säkerställas förbi området. 

Villkor vid annat ändamål 

Container 

Container får ej placeras siktskymmande eller till hinders för övriga trafikanter och 

brandskyddsaspekter skall beaktas. 

 

Bygglov krävs om en container skall uppställas under längre tid enligt 8 kap. plan- och 

bygglagen. 

 

Container får inte ställas upp på parkeringsplats för rörelsehindrad, vändzon, lastzon, eller 

övriga verksamhetszoner. Container får inte heller stå närmare än 10 meter från 

övergångställe eller vägkorsning. 

 

Container som placeras i körfält skall utmärkas enligt av kommunen granskad 

trafikanordningsplan. Container skall vara försedd med högreflekterande reflexanordning. 

 

Gång- och cykeltrafiken skall särskilt säkerställas förbi upplåtet område. Minsta bredd på 

gångutrymmet skall vara 1,5 meter. Placeras container (typ balja) på gångbana skall denna 

förses med anvisning för funktionsnedsatta personer. 

 

Uppställning får ske under max fem dagar. Längre uppställning kräver särskilt tillstånd från 

polismyndigheten avseende den speciella platsen. 

 

Container får inte uppställas på nya torget i Landvetter centrum utan särskilt tillstånd. 

Byggbelamring 

Vid byggbelamring då upplåtelsen medför arbete eller annan inskränkning i gaturummet 

skall en tillfällig trafikanordningplan, TA-plan, tas fram och granskas av verksamheten för 

trafik. Härvid skall särskilt gångtrafiken säkerställas förbi upplåtet område. Synskadade 

och rörelsehindrades behov skall särskilt beaktas. Minsta bredd för gångutrymmet skall 

vara 1,5 meter och fri höjd skall i normalfallet vara minst 2,5 meter. Det åligger 

tillståndshavaren att informera och instruera förekommande underentreprenörer och 

leverantörer om vad som gäller enligt en sådan TA-plan. 

 

I samband med leveranser, uppsättning och nedtagning av byggnadsställning skall särskild 

hänsyn tas till gående och cyklister. 
 

Bodar skall vara försedda med väl synliga reflexanordningar, fast monterade eller s.k. 

sidomarkeringsskärmar uppställda på mark i omedelbar anslutning till dessa. För personer 

med nedsatt orienteringsförmåga krävs väl planerade trafikanordningar med tydlig 

avstängning mot arbetsområdet. 

 

 

 

 

 



 

 

Vakt skall finnas för att stoppa gångtrafik vid upplyft och nerlyft av bodar. 

 

Upplagt byggmaterial skall vara inhägnat med staket eller bockar med dubbla bräder och 

försett med reflexanordningar vid sidor och hörn vilka ansluter till ytor som trafikeras. 

 

Befintliga vägmärken får ej skymmas. I de fall vägmärken hamnar innanför/bakom 

byggnadsställning eller manskapsbod skall tillståndshavaren ombesörja flyttning av dessa 

 

Parkering inom upplåtet område är ej tillåtet utan särskild dispens. 

 

Tillståndshavaren skall, när upplåtelsen är belägen på eller i närheten av träd, gräs- och 

planteringsyta eller annan vegetationsyta, iaktta aktsamhet. Uppställningar av fat, tankar 

eller entreprenadmaskiner innehållandes oljor, diesel, asfaltslösningar m.m. är inte tillåtet 

på grönytor då risk finns för läckage. 

 

Brandpost/vattenpost, elskåp, avstängningsventiler för vatten, gas eller fjärrvärme får inte 

blockeras. 

 

Sand, krossmaterial eller matjord får i normalfallet inte förvaras direkt på kör- eller 

gångbanan utan förvaras i lämpliga behållare. Samråd sker med av kommunen utsedd 

person. Cementvatten, kalkbruk m.m. får inte spolas ner i gatubrunnar. 

Uppställning av registrerade fordon med stödben 

Tillståndshavaren skall ovillkorligen anmäla alla uppställning till polismyndigheten innan 

arbetet får påbörjas. Sökanden skall i samband med anmälan ange vilken generell TA-plan 

som skall nyttjas. 

 

Anmälan skall innehålla: 

- plats 

- företag 

- registreringsnummer på fordonet 

- tidpunkt 

- TA-plannummer 

 

Tillståndet gäller för uppställning under avtalad tid. 

 

Det åligger tillståndshavaren att göra sig underkunnig om platsens bärighet. För att undvika 

skador på skall markbeläggningen skyddas på lämpligt sätt (exempelvis med plåtar, 

skyddsmattor). Skador åsamkade av tillståndshavaren kommer att åtgärdas på dennes 

bekostnad. 

 

Gång- och cykeltrafiken skall särskilt beaktas och säkerställas förbi upplåtet område. 

Minsta bredd på utrymmet skall vara normalt minst 1,5 meter. 
 

Särskilt tillstånd skall sökas då uppställningen kräver totalavstängning eller annan större 

inskränkning i huvudvägnätet. 

 

Fordonet får inte ställas upp på zon upplåten för visst ändamål eller fordonsslag. 

Uppställning får ej ske så att kollektivtrafiken hindras, försvåras eller hållplats blockeras. 


