Villkor vid
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evenemang
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Trafikkontorets ansvarige markupplåtare ska kallas till för- och
efterbesiktning.
Ansvarig anordnare, i polistillståndet angiven med namn och
telefonnummer, ska finnas tillgänglig då arrangemanget pågår.
Avstängning av gator, gångbanor och parkytor får bara ske om
det är specifikt utryckt i stadens yttrande. Avstängningarna ska
vara utformade så att de går att känna med vit käpp. Hänvisning
ska finnas även finnas för rullstolsburna.
Gång- och fordonstrafik får inte hindras att passera det upplåtna
området, om inte annat specificeras i stadens yttrande eller
bifogad trafikanordningsplan (TA-plan).
Om evenemangsområdet ska utgöra en större yta och dessutom
innefatta gatuavstängning är det tillståndshavarens skyldighet
att i god tid informera boende, företag och andra berörda i
närområdet.
Försäljning får inte bedrivas inom det upplåtna området utan att
detta särskilt angivits i yttrandet/ möbleringsplanen.
Gatumöbler som exempelvis soffor, papperskorgar eller
trafikskyltar får inte flyttas eller tas bort utan att det framgår av
särskilda villkor i tillståndet.
Reklam, t ex banderoller eller tillfälliga skyltar, är inte tillåtna
utöver vad som anges i trafikkontorets yttrande.
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Brandposter, brunnar, nedstigningsschakt, avstängningsventiler,
kopplingsskåp, parkeringsautomater, offentlig belysning,
trafiksignaler och vägtrafikmärken får inte blockeras,
övertäckas eller skymmas.
Parkeringsplatser med tillhörande sänkning i gångbanekant,
anordnade för personer med nedsatt rörelseförmåga, får inte
blockeras.

•

•

Sladdar och kablar som korsar gång- och körbana ska hängas
upp på minst 4,5 m höjd över gångbana och minst 6,0 m över
körbana. Om de ligger på gångbana eller på andra ytor som
gående ska passera, ska de täckas med halkfri kabelränna.
Kabelrännan ska vara försedd med gul kontrastrand för att
underlätta för personer med nedsatt syn.
Linor, kablar och liknande får inte fästas i träd,
belysningsstolpar, trafikstolpar eller liknande, utan
trafikkontorets särskilda medgivande.

Skötsel
•
•
•

•

Ingen åverkan får göras på hårdgjorda ytor eller på grönytor
samt kommunens anläggningar.
Tillståndshavaren svarar för städning inom det upplåtna
området och inom det närområde som påverkas. Avfall ska
forslas bort utan dröjsmål.
Gräsytor, parkvägar och torg får inte användas för transporter
till och från anvisad plats för evenemanget, och inte heller för
upplag eller parkering. Inga motorfordon får parkeras inom
evenemangsområdet utan särskilt tillstånd. Om fordon måste
användas ska dispens sökas hos
trafikkontoret/trafikstyrningsenheten, telefon: 08–508 272 00.
Träd och annan vegetation får inte skadas och ska skyddas.
Inget material eller tunga arbetsredskap och motorfordon får
finnas eller köras i träds rotzon vilken motsvaras av trädkronans
omfång.

Återställning
När evenemanget upphör ska platsen och dess närområde lämnas
väl städad och fri från anordningar. Städning eller återställning som
inte utförs av tillståndshavaren till av staden godkänt skick, kan
komma att utföras av staden på tillståndshavarens bekostnad.
Observera att högtrycksspolning som rengöringsmetod inte får
användas utan trafikkontorets särskilda medgivande.

Återkallande
Om platsen inte ska användas under hela eller delar av den
tillståndsgivna tiden måste tillståndsinnehavaren återkalla
polistillståndet, det vill säga skicka tillbaka tillståndsbeviset till
polismyndigheten med en notering om att tillståndet återkallas.
Begäran skall dateras och skrivas under av tillståndshavaren.
Adress:
Polismyndigheten Stockholms län,
City polismästardistrikt, tillståndsenheten,
106 75 Stockholm.
Tel: 010–56 38 249, Fax: 08–653 32 15
e-post: tillstandsenheten-ordningslag.stockholm@polisen.se.
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Stadens markupplåtelseavgift baseras på givet polistillstånd. Om
detta inte återkallats i god tid innan tillståndstiden infaller debiteras
upplåtelsen även om evenemanget inte genomförts.

Skador
Ansvarig anordnare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen
för skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man och
som vållas uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Kostnader
Staden påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen.

Andra tillstånd
Bygglov handläggs av stadsbyggnadskontoret.
Telefonrådgivning om bygglov: telefon 08–508 27 330.
För servering av alkohol krävs särskilt tillstånd från:
Socialförvaltningen, tillståndsenheten,
106 64 Stockholm,
telefon: 08–508 25 800.
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