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RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV GATUMARK 
 
Polisens tillstånd krävs för utnyttjande av offentlig plats för annat ändamål än vad som platsen 
upplåtits för vid planläggningen. 
 
Undantag är ”kringförandehandel” med stopp mindre än två timmar. Denna får dock ej ske 
inom område som är upplåtet åt annan t ex inom NOLIA och PDOL:s område under dessa 
arrangemang. 
 
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: 
Rådhustorget, Storgatan delen Västergatan-Rådhustorget samt Uddmansgatan delen 
Hamngatan - Prästgårdsgatan. 
 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ 
ordningslagen. 
 
Allmänna val 
Undantag från föreskrifter om upplåtelse av gatumark – upplåtelse för valbodar tillåts i 
samband med allmänna val på Uddmansgatan, delen Prästgårdsgatan-Storgatan, samt för möten 
på Byxtorgets informationsplats. 
Med allmänna val menas val till riksdag, landsting, kommun och EU samt kommunala och 
landsomfattande folkomröstningar. Fem veckor före valdag är upplåtelse på Byxtorgets 
informationsplats bokad för partier som ingår i allmänna val, därefter i mån av lediga tider kan 
andra intressenter upplåtas plats för möten. Ansökan om mötestider på Byxtorget ska ha 
inkommit (via polismyndigheten) till Teknik- och gatukontoret senast fyra månader före 
valdagen. Tidsfördelning sker via lottning om inte parterna sinsemellan kommer överens om 
fördelning. Upplåtelse av valbodar, se nedan. 
 
Uppvärmda gator 
Upplåtelse kan endast tillåtas om arrangemanget/utrustningen inte skadar gatans beläggning 
och uppvärmningssystem. 
 
Upplåtelse tillstyrkes under följande förutsättningar 
 
Verksamhet Plats som kan upplåtas 
 
Valbodar 1) Rådhustorget, max 10 m2 (friggebod) 

 2) Uddmansgatan (storlek max 5 m2   
 invändig höjd max 2,1 m, bro/altan max 1 m2) 
 enligt bifogad plankarta. Ingen biltrafik till/från  
 valstuga. Tid för upplåtelse begränsas till tre  
 veckor före respektive fem vardagar efter  
 valdagen. Intresseanmälan om upplåtelse av  
 plats för valbod ska ha kommit in till Teknik- 
 och gatukontoret senast 4 månader före   
 valdagen.          
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Körer/orkestrar och dylikt Rådhustorget, Byxtorget 
 
Försäljning Hyra av torgplats, Rådhustorget 
 
 
Försäljning av fisk, korv, kebab, glass o d  
PRIVATA Hyra av torgplats (Rådhustorget) 
 Långa fordon: Västra kajen 
 Undantag: skyltsöndag endast  
 skolklasser och ideella föreningar. 
 
Försäljning (ej ambulerande)  
av fisk, korv, kebab, glass o d 
IDEELLA FÖRENINGAR  Hela stan 
 Undantag: under NOLIA, området  
 norr om Sundsgatan. Under PDOL, 
 område innanför grindarna. 
 
Containrar, byggställningar Hela stan. Undantag: trafikfarligt 
 Trafikanordningsplan skall lämnas in och 
 godkännas av Teknik- och gatukontoret innan 
 tillstånd medges 
 
Skyltställ, bord, varuställ (utanför egen För Storgatan och Uddmansgatan, 
butik) på trottoar den del som är gågata gäller: 
 skyltvaror/skyltställ placeras mot egen 
 vägg och får sticka ut max 1,5 m från 
 vägg, dock aldrig längre ut än fram till  
 ränndal. 
 
 För övriga gator gäller: 
 på gator där trottoaren är smalare än  
 2 m tillåts inga skyltställ/skyltvaror. 
  
 Där trottoaren är bredare än 2 m får  
 varor placeras mot egen vägg dock  
 skall minst 1,5 m av trottoaren  
 lämnas fri för passage. 
 
 Ansvar för ev skador pga utställda  
 varor och skyltar åvilar den som har 
 ställt ut dessa. 
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 Marschaller placeras i särskilda marschall-
 hållare, så att de ej kan orsaka skador 
 och i övrigt följa ovanstående regler. 
 
Reklamskyltar/”trottoarpratare” Endast vägghängda ”trottoarpratare” tillåts, 
 skall följa ”Riktlinjer för skyltning”  
 ”Trottoarpratare” får sticka ut max 0,7 m från 
 fasad, 1,5 m av trottoaren ska lämnas fri för 
 passage på gator med tillåten biltrafik. 
 
Uteserveringar I anslutning till ordinarie lokal eller annan för 
 ändamålet förberedd yta i nära anslutning till 
 ordinarie lokal. Skall uppfylla kommunens och 
 Teknik- och gatukontorets ”Riktlinjer för 
 uteserveringar”. Platser tillgängliga för 
 funktionshindrade skall finnas. Bygglov kan 
 krävas. 
 
Cirkus, tivoli Cirkusplats på Arenaområdet (Nolia) 
 
Övriga arrangemang (idrottstävlingar,  Hela stan, men i första hand gatumark, 
uppvisningar etc) Kyrkparkeringen, p-däck kv Löjan, i samråd 
 med Teknik- och gatukontoret 
 
 
 
Banderoller Gångbro mot lasarettet 
(Medges för större, kortare evenemang Storgatan 
och lokal information av icke kommersiell  
art) 
 
Lotteriförsäljning Hela stan, utom Byxtorget, i samråd med 
 Teknik- och gatukontoret 
 
Uppställning/visning fordon Hela stan, utom Byxtorget och Storgatans 
 gågatudel, i samråd med Teknik- och 
 gatukontoret 
 
Offentlig information/möten Rådhustorget eller bryggan Uddmans- 
 gatan (Byxtorget). I samband med 
 informationskampanjer etc, kan viss 
 försäljning (ej kommersiell), som har tydlig 
 koppling till informationen, tillåtas. 
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Hänvisningsskyltar Köpes och uppsättes genom  
 kommunens försorg. 
 Beställaren står för alla omkostnader. 
 Skall uppfylla nationella regler för vägvisning. 
 Företagsnamn skall inte tillåtas 
 
PDOL Enligt plankarta. Ingen avgift 
 
Marknader Rådhustorget – Storgatan delen Råd- 
 hustorget – Aronsgatan samt Träd- 
 gårdsgatan mellan Sundsgatan och  
 Nygatan  
 
 


