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Villkorsbilaga ÖS 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 
 
Tillståndshavaren ansvarar för att avlägsna olovlig affischering och 
reklam samt för klottersanering av upplåtelsen inom 24 timmar. 
Observera att detta åtagande gäller under hela upplåtelsetiden. 
 

Utformning och placering 
Överdagenskylten skall vara utformad som en flyttbar stabil 
tresidig konstruktion. Yttersidorna får ha en maximal utvändig 
bredd av 40 cm samt sticka ut maximalt 35 cm från fasad. För att 
förhindra den från att välta skall den vara förankrad i fasaden. Inga 
ingrepp får göras i marken. För ritning se: 
www.stockholm.se/upplatelser 
Skylten ska gå hela vägen ner till trottoaren samt vara utformad så 

att den lätt går att känna av med teknikkäpp. Höjden får vara 120-

200 cm. Inga typer av signalfärger får användas. I det utstickande 

hörnet ska finnas tre stycken gula reflexer 32 cm respektive 152 cm 

ovan mark. 

 

Villkor vid 
användning av 
offentlig plats för 
överdagenskylt 



 

 

Trafikkontoret 

www.stockholm.se/upplatelser 

tfn 08 – 508 272 00 

 
Bilaga ÖS 

 
 

 

Skötsel  
Skylten ska tas in då verksamheten är stängd. Tillståndshavaren 
svarar för städning och snöröjning inom det upplåtna området och i 
dess närområde. Närområdet utgörs av angränsande ytor som ordi-
narie renhållning inte kommer åt.  

Återställning 
När tillståndet upphör skall marken städas och återställas till ett av 
staden godkänt skick. Tillståndshavaren svarar för alla kostnader i 
samband därmed. 

Om villkoren inte följs 
Ditt tillståndsbevis och kommunens villkor ska finnas på 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. 
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Återkallande av polistillståndet 
Om du ska ta bort din överdagenskylt ska polistillståndet återkallas.  
Detta görs till polisen tillsammans med tillståndshavarens organisa-
tionsnummer och polistillståndets diarienummer. 

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. 

Sälja verksamheten  
Om du säljer verksamheten ska du återkalla ditt tillstånd hos 
polisen och den nya ägaren måste ansöka om ett eget.  

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 
respektive 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.  

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. 


