
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Att hyra yta på off entlig plats
- så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till, 
vad det kostar och hur lång tid det tar.  Du får även veta vad du behöver 
bidra med och vilken service vi erbjuder. 



Om du vill använda kommunens mark för något ända-
mål, exempelvis försäljning, evenemang, servering, 
gatupratare, uppställning av container eller spärra av en 
gata för att kunna underhålla en byggnad så ska du söka 
tillstånd för det hos polismyndigheten.

Ärendets gång

Skicka in en tillståndsansökan 
Tillståndet ansöker du på blanketten Ansökan om tillstånd 
enligt ordningslagen på polisens webbsida, www.polisen.se.  
Du hittar även en länk till blanketten via Gävle  
kommuns webbsida, www.gavle.se/tillstandochregler. 
När polisen tagit emot din ansökan får du en faktura på 
ansökningsavgiften hemskickad och när du betalat den 
börjar polisen handlägga ditt ärende. Om du har frågor 
om tillståndsansökan kontaktar du polisens tillstånds- 
enhet via deras växel, 114 14.

Remiss av ditt ärende 
När avgiften betalats skickar polisen din ansökan på 
remiss till olika instanser . Dessa får yttra sig om din 
ansökan och ge förslag på villkor för tillståndet. 
Remissen går bland annat till Samhällsbyggnad Gävle 
som är den kommunala förvaltning som ansvarar för 
kommunens mark. 

Hyra av mark 
För att få använda kommunens mark måste du även 
betala en hyra. Hur mycket det kostar beror på hur stor 
yta du önskar hyra och var. Kontakta Samhällsbyggnad 
Gävle för att få prisuppgifter för den aktuella ytan. 
Fakturan för hyra av marken får du hemskickad efter 
det att polisen har beslutat om tillståndet.  
 

Ansökan

När du gör din ansökan är det viktigt att du lämnar en 
bra skiss, ritning eller ifylld kartbild med mått på ytan 
du ansöker om.

Detta bör din ansökan innehålla: 

•	 Godkännande från fastighetsägaren (om du söker 
tillstånd för uteservering).

•	 Beskrivning av framkomligheten för allmänheten 
generellt och speciellt för funktionshindrade.

•	 Utformning, exempelvis för uteservering (om du 
vill hyra marken under en längre tid).

•	 Teknisk försörjning, exempelvis el, vatten och 
toaletter.

•	 Tider, både klockslag på dygnet samt start- och 
slutdatum.

•	 Plan för renhållning.
•	 Plan för återställning av platsen.

Mark på gata 
Om någon del av marken du vill hyra är på en gata 
måste du även ta fram en trafikanordningsplan. Den 
ska innehålla ritningar på hur du ska skapa en säker 
plats för trafikanterna, främst de gående, genom 
skyltning, vägmärken och anordningar. Trafik- 
anordningsplanen skickar du in till polisen  
tillsammans med din ansökan.

Att hyra yta på offentlig plats 
- så fungerar det



Andra tillstånd och lov

Tänk på att du eventuellt måste söka andra tillstånd och 
lov beroende på vad du ska göra. Exempelvis kan 
byggnationer som inte är tillfälliga kräva bygglov och 
för att få servera alkohol måste du ha ett alkohol- 
tillstånd. Bygglov söker du hos Samhällsbyggnad Gävle 
och alkoholtillstånd hos Socialtjänst Gävle.

Beslut

När polisen fått in alla yttranden fattar de beslut i 
ärendet. Om du får tillstånd finns det ofta villkor för 
tillståndet som du är skyldig att följa. Polisen hand-
lägger ditt ärende så snabbt de kan men räkna med en 
handläggningstid på minst tre veckor. Om det är 
brådskande att få ditt tillstånd är det extra viktigt att du 
skickar in en bra och komplett ansökan och snabbt 
betalar in ansökningsavgiften till polisen. Om polisen 
måste hämta in kompletteringar från dig blir hand-
läggningstiden längre. 

Vad kan du förvänta dig av oss?

•	Att	vi	svarar	på	polisens	remiss	inom	tre	arbetsdagar.	
•	Att	vi	kontaktar	dig	om	vi	behöver	kompletterande	
uppgifter.

Din roll i ärendet

Vi ser gärna att du ansöker om tillstånd i god tid och att 
alla underlag finns med i din ansökan.

Handläggningstider

Besked om tillstånd tar mellan tre till fem veckor att 
lämna.

Prisexempel - enligt 2015 års taxa

 
Tillståndsansökan hos polisen 700 kr

Evenemang med serveringstill-
stånd och/eller entré

6 kr/m²

Övriga evenemang 3 kr/m²

Stortorget 5x5 m 14 822 kr/år exkl. el

Brynäs Centrum 5x4 m 570 kr/mån exkl. el

Södermalmstorg, dagplats 100 kr/dag

Mat/korvvagn, dag, ej Stortorget 14 822 kr/år exkl. el

Mat/korvvagn, natt 14 822 kr/år exkl. el

Uteservering	läge	A	(Stortorget,	
Drottningatan, Nygatan.)

68 kr/m²/mån  
(minimum 810 kr)

Uteservering läge B (söder om 
Gavleån, öster om rådmansgatan)

46 kr/m²/mån

Uteservering läge C  
(öster om järnvägen)

34 kr/m²/mån

Trottoarpratare	läge	A	och	B 
(lika läge lika som uteserveringar)

171 kr/mån  
(min. 810 kr)

Trottoarpratare läge C 
(lika läge lika som uteserveringar) 

114 kr/mån  
(min. 810 kr)

Traileruppställning Stortorget 2 052 kr/dygn  
inkl. el

För övriga kostnader, ring 
kommunens växel

026-17 80 00
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Gävle kommun
801  84 Gävle
www.gavle.se
026-17 80 00

Foto: Albin Bogren och 
Samhällsbyggnad Gävle

Scanna QR-koden för
att läsa mer om
tillstånd och regler på 
Gävle kommuns hemsida.


