Villkor vid
användning av
offentlig plats för
evenemang

Villkorsbilaga E 2020
Gäller endast tillsammans med giltigt
polistillstånd enligt OL Kap 3 § 15

Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på
trafikkontoret. Namn och telefonnummer står på stadens beslut om
tillstyrkan.

Villkor
Om inget annat angetts i stadens yttrande gäller följande:

Inför evenemanget
•

•

•

Förbesikta platsen och dokumentera med bild och text de eventuella skador
du ser på platsen innan du etablerar. Vid större skador ska trafikkontorets
markupplåtare kontaktas.
Om evenemanget innebär en större påverkan, till exempel upptar en större
yta, försvårar för gående eller trafik, innebär högt eller långvarigt ljud är
det tillståndshavarens skyldighet att i god tid informera boende, företag och
andra berörda i närområdet.
Ansvarig anordnare, i polistillståndet angiven med namn och
telefonnummer, ska vara tillgänglig då polistillståndet är giltigt.

Utformning
•
•
•
•

Transporter till och från evenemanget får endast ske enligt gällande
trafikregler.
Passager för gående ska vara minst 1,5 m breda.
Portar, butiksingångar, garage m.m. får inte blockeras.
Körbanor, gångbanor, cykelbanor och parkytor får ej stängas av.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen åverkan får göras på hårdgjorda ytor, grönytor, stadens
anläggningar eller gatumöbler.
Ingrepp i marken eller fastsättning, med skruv eller liknande, i plattor är
inte tillåtet.
Gatumöblering som till exempel parkbänkar, skräpkorgar eller
vägmärken får inte flyttas eller tas bort.
Reklam till exempel banderoll eller tillfälliga skyltar är inte tillåtna.
Försäljning får inte bedrivas inom det upplåtna området.
Inträdesavgift får inte tas ut.
Marschaller eller levande ljus tillåts inte på stadens mark.
Vätskor får inte hällas ut i trädgropar eller brunnar.
Etableringen ska utformas på ett sätt som gör den tillgänglig för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Framkomlighet för alla
•

•

•

•

•

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja
lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering är förbjuden för t ex den
som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, som
till exempel ett evenemang.
Mer om diskrimineringslagen: www.do.se/om-diskriminering
I Stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer
med funktionsnedsättning, 2018–2023, framgår t ex att personer med
funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter samt i kultur- och
idrottsliv på jämlika villkor, både som utövare, åhörare och åskådare samt
kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms alla miljöer.
Mer om stadens program på: www.stockholm.se
Enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser ska åtgärdas enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2013:9).
Föreskrifterna gäller befintlig miljö och innehåller konkreta krav på
utformning.
Mer om enkelt avhjälpta hinder på: www.boverket.se/hin
Evenemang och etableringar som genomförs på allmän plats ska inte vara
onödigt hinder för tillgänglighet eller användbarhet av en plats. Hinder
som är enkelt avhjälpta ska inte tillföras den befintliga miljön. Det
betyder t ex att alla trafikanter ska kunna ta sig runt och förbi er
etablering.
Utifrån vad som kan anses rimligt med avseende på punkterna ovan ska
också alla, oavsett funktionsnedsättning, kunna ta del av ditt evenemang.

Mobilkran

Mobilkranar, liftar, motorredskap och liknande fordon får inte användas
utan att det framgår i givet polistillstånd, i annat fall krävs separat
tillstånd för dessa. Se villkorsbilaga MK.
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Toaletter

Det är arrangörens ansvar att ordna så att det finns toaletter i anslutning
till evenemanget. Antalet toaletter bör beräknas enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer som beskrivs i
”Säkerhetsguide för evenemang” enligt tabell nedan.

Säkerhet
• Utryckningsfordon och sjuktransporter får inte hindras utan ska ges
närmast framkomlig väg.
• Brandposter, brunnar, nedstigningsschakt, avstängningsventiler,
kopplingsskåp, parkeringsautomater, offentlig belysning, trafiksignaler
och vägtrafikmärken får inte blockeras, övertäckas eller skymmas.
• Sladdar och kablar som korsar gång- och körbana ska hängas upp med en
fri höjd av 3 m över gång- och cykelbana och minst 4,6 m över körbana.
• Linor, kablar och liknande får inte fästas i träd, belysningsstolpar,
trafikstolpar eller liknande.

Under etableringstiden
• Tillståndshavaren ansvarar för städning samt vinterväghållning inom det
upplåtna området och inom det närområde som påverkas. Städning och
eventuell snöröjning och/eller halkbekämpning ska ske utan dröjsmål.
Skötsel av etableringsområde innefattar även borttagning av klotter och
olaglig affischering.
• Etableringsområdet får inte användas till att parkera fordon.
• Tillståndshavaren ska själv tillhandahålla skräpkorgar. Stadens befintliga
skräpkorgar får inte användas för evenemangssopor. .
• Gräsytor, parkvägar och torg får inte användas för transporter till och från
anvisad plats för evenemanget utan giltig färddispens.
• Träd och annan vegetation får inte skadas och ska skyddas. Inget
material, tunga arbetsredskap eller motorfordon får finnas eller köras på
trädens rotzon vilken motsvaras av trädkronans omfång.
• Fordon som inte är särskilt angivna i stadens yttrande ska färdas och
parkeras enligt gällande trafikregler.

Återställning

När evenemanget upphör ska platsen lämnas väl städad och fri från
anordningar. Skräp får inte lämnas i eller i anslutning till stadens
skräpkorgar, utan ska samlas ihop och transporteras bort på beställning av
tillståndsinnehavaren – se rubriken ”Evenemangssopor”. 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.
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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
El
•
•

•

Inga elektriska kopplingar får göras i stadens stolpar och elskåp.
Trafikkontoret tillhandahåller inte el. Behöver evenemanget tillgång
till el, vänd er till Ellevio.
Mer om el på: www.ellevio.se under ”Evenemangsskap”.
Endast behörig elektriker får utföra el-installationer.

Vatten

Behöver evenemanget tillgång till vatten vänd dig till Stockholm Vatten
och Avfall för att hyra en brandpostmätare. Du kan hyra en mätare för en
kortare eller en längre period.
Du som arrangör ansvarar för att regler för användning följs samt
säkerställandet av dricksvattenkvaliteten.
För anvisningar och regler gå in på www.stockholmvattenochavfall.se
och läs under ”Tillfälligt vatten”.

Evenemangssopor

Avfall som uppkommer vid servering inom ett festivalområde eller annat
evenemang jämförs med hushållsavfall och ska hämtas av Stockholm
Vatten och Avfall. Läs mer om gällande regler, bl. a för tillfälliga
abonnemang för sophämtning, på www.svoa.se/evenemangssopor

Återkalla eller förändra tillstånd
Om ni vill ställa in hela eller delar av evenemanget ska polistillståndet
återkallas innan tillståndet träder ikraft.
Trafikkontoret debiterar enligt utfärdat polistillstånd, även de ytor som
eventuellt inte använts. Tidigast från och med det datum återkallelsen
inkommer till polisen avslutas debiteringen.
Förändring av yta eller tid i utfärdat polistillstånd kräver nytt
polistillstånd.
Återkallande görs till polisens tillståndsenhet.
Adress:
Polisen
Rättsavdelningen Stockholm
Förvaltningsrätt 3
106 75 STOCKHOLM
e-post: registrator.stockholm@polisen.se
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Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller ej för upplåtelser
enligt 3 kap 1 § ordningslagen. Till följd härav är tillståndshavaren ej
berättigad till ersättning om tillståndet återkallas eller om förnyat tillstånd
ej beviljas.

Du kan behöva ta bort etableringen
Staden och dess ledningsdragande bolag har rätt att komma åt marken där
ditt polistillstånd gäller för att utföra arbeten.. Om detta drabbar dig
behöver du inte betala avgift för den tiden arbete utförs. Du har inte rätt
att få ersättning eller skadestånd för uteblivet evenemang. Staden är inte
skyldig att anvisa annan plats för evenemanget.

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.

Dispens

Fordonstrafik eller parkering på parkmark är inte tillåten. För transporter
till och från området som strider mot gällande trafikregler, exempelvis på
parkväg, torgytor, gång- och cykelvägar, krävs en dispens.
Om fordon som ej nämnts i tillståndet måste användas ska dispens sökas
hos trafikkontorets evenemangstillståndsenhet: dispens.tk@stockholm.se
Dispens är ålagd med avgift.

Andra tillstånd

Tillståndshavaren är skyldig att inhämta andra eventuella tillstånd som
behövs för evenemangets genomförande.
Den som tar stadens allmänna och offentliga mark i anspråk, är skyldig
att ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser.
För servering av alkohol krävs särskilt tillstånd från:
Socialförvaltningen, tillståndsenheten,
106 64 Stockholm,
Telefon: 08–508 25 800.

Om villkoren inte följs

Enligt ordningslagen kap 3 § 18 kan polisen återkalla tillståndet om
villkoren inte följts.
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