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Villkorsbilaga AP1 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 
 
Placering 
• I innerstaden finns ett antal utpekade affischeringsplatser (se 

förteckning sid 4). Endast dessa platser får användas för den 
affischering som medgivits i det polistillstånd som dessa villkor 
medföljer.  

• Affischerna får inte fästas på träd, på belysningsstolpar, stolpar till 
vägtrafikmärken, broräcken, viadukträcken eller liknande. 
Affischerna får inte sättas upp genom att en stolpe slås ner i 
marken. 

Utformning 
• Affischer och liknande ska utformas och sättas upp på sådant sätt 

så att de inte kan vålla skada genom att de hindrar eller skymmer 
sikten för andra trafikanter. Av hänsyn till personer med nedsatt 
syn ska affischbärarna vara utformade så att de går att känna av 
med vit käpp. Längst ner mot marken ska det finnas någon form 
av avbärare ca 20 cm över mark eller bräda i markplanet minst 10 
cm hög, om anordningen inte är täckt hela vägen ner till marken.  
 

 

Villkor vid användning 
av offentlig plats; 
affischeringsplatser i 
hela Stockholms 
innerstad 
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• Affischer och liknande ska utformas så att de inte kan förväxlas 

med vägtrafikmärken eller andra trafikanordningar. 
• Skyltanordningen får vara max 140 cm bred och 120 cm hög. Den 

ska utformas som en tvåsidig fristående skylt. Affischerna, två på 
var sida, får vara max 70 x 100 cm.  

 

Skötsel  
• Affischerna ska hållas i vårdat skick. 
• Vid tillståndstidens slut ska affischer och skyltanordningar tas bort 

omedelbart. 
 

Om villkoren inte följs 
Tillståndsbevis och stadens villkor ska finnas på plats. Om villkoren 
inte följs kan verksamheten polisanmälas. Polisen kan återta tillståndet 
och du kan 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.  
 
Om affischer sitter olämpligt uppsatta kan de komma att tas ned på 
tillståndshavarens bekostnad. Även kostnader för affischer som blivit  
kvar efter tillståndstidens slut kan komma att debiteras 
tillståndshavaren.  

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. 
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Återkallande av polistillståndet 
Om du ska ta bort din verksamhet ska polistillståndet återkallas.  
Detta görs till polisen tillsammans med tillståndshavarens orga-
nisationsnummer 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 
anordnares kontaktuppgifter ändras ska detta meddelas polisen 
omgående. Utarrendering och andrahandsuthyrning medges inte.  

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. Tillståndshavaren ansvarar för att meddela 
trafikkontorets ansvariga markupplåtare när allt tagits bort, och om 
möjligt, kan ställas ut igen. 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. 

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. 

Kontaktuppgifter Polismyndigheten: 
Polisen i Stockholms län 
106 75  STOCKHOLM 
E-post: registrator.stockholm@polisen.se 
Telefon: förvaltningsrätt 3 – växelnummer, 114 14. 
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Förteckning över platser i innerstaden 
 
Plats 

 
Antal 

Norrmalm/Vasastan 
 

N1.  Norra Bantorgets östra sida, mitt emot Norra Latin - 
på del av gångbana. 

1 

N2. Kulturtorget/Beridarebansgatan mot pelare 1 
N3. S:t Eriksgatans södra sida vid Dalagatans mynning. 1 

Östermalm 
 

Ö2. Vallhallavägen-Lidingövägen, i allén 2 
Ö3. Valhallavägen-Nybrogatan i allén 2 
Ö4. Valhallavägen-Erik Dahlbergsgatan, i allén 2 

Ö5. Valhallavägen-Oxenstiernsgatan i allén 2 
Ö9. Strandvägen-Skeppargatan i allén 2 
Ö10. Strandvägen-Torstenssonsgatan, i allén 2 
Ö11. Strandvägen-Narvavägen, i allén 2 

Södermalm 
 

S1. Långholmsgatan mellan träden vid busshållplats 1 

S3. Hornsgatan 134 invid träd 1 
S4. Maria Skolgata/Ringvägen 

Tantolunden vid parkeringsplatsen 
Ringvägen 3-35 mellan träden 

3 

S6. Ringvägen vid korsningen Katarina Bangata.  
Trädplanteringen söder om Ringvägens 
lokalkörbana, vid affischpelare. 

1 

S8. Folkungagatan/Tjärhovsgatan 1 
S9. Folkungagatan mellan Londonviadukten och 

Alsnögatan 
 

2 

 Total affischyta 72,8 m2 (26 platser á 2,8 m2) 26 
 
För varje angiven plats bifogas skiss där tillåten placering markerats 
och antal skyltanordningar angivits (ett kryss =en skyltanordning). 
 
Det är inte tillåtet att sätta upp affischer på annan plats än vad som 

markerats på bifogade skisser.  


