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Allmän mark och offentlig plats – vad är det? 

Enkelt kan man säga att det är det gemensamma uterummet för oss som bor eller 
besöker Gävle kommun. Det är gatan, trottoaren, torget, parken och ibland gångar i 
gallerior.

Gävle växer och utvecklas. Vi är många som ska samsas i det gemensamma rummet och 
många olika verksamheter ska få plats. Samtidigt som vi vill ha trygghet, ordning och 
reda i vår utemiljö, vill vi också att Gävle ska vara en tillåtande och spännande plats där 
det händer oväntade och överraskande saker, helt enkelt en attraktiv stad och kommun 
som bjuder både på ett sjudande stadsliv och lugna vrår! 

Vi uppskattar torghandeln med alla färger och former, med söta och salta smaker. Vi kan 
inte tänka oss en sommar utan uteserveringar eller en stad utan evenemang, musik och 
sång. Olika upplevelser för olika smaker. 

Policyn ska inte krångla till det eller göra det svårare att få platsupplåtelse, tvärtom ska
den nya policyn för platsupplåtelse tydliggöra och förenkla vad som krävs av den som vill 
ta offentlig plats i anspråk. Policyn behövs också för att reglera att reklam inte ska 
kännas för påträngande eller att reklamskyltar får dominera för mycket i stadsbilden.

Andra dokument som tidigare antagits och som kompletterar policyn är ”Riktlinjer för 
uteserveringar” och ”Stadsmiljöprogrammet”. Utgångspunkten för policy och riktlinjer 
är att det ska vara enkelt att på kommunens webbplast hitta vad som gäller för olika 
tillstånd och lika enkelt att få besked vid kontakter med Samhällsbyggnad Gävle.

Samhällsbyggnad Gävle vill med policyn skapa balans mellan olika intressen, förenkla 
och förtydliga för de som söker tillstånd och vara ett stöd för tjänstemän som ska yttra 
sig i frågor om platsupplåtelse.

Viktigt i policyn är att alltid sätta en hög säkerhet, tillgänglighet, miljövänliga och 
hållbara lösningar främst. Inriktningen ska vara att ge tillstånd till evenemang eller upp-
låtelser som skapar mervärde och ökar attraktiviteten. Sammantaget ska policyn bidra 
till att vi får en välordnad, välskött, spännande och vacker stad och kommun.

Inger Schörling
Ordförande tekniska nämnden
Samhällsbyggnad Gävle 
 
 
 
 

Policy för upplåtelse av allmän plats antogs av tekniska nämnden 2013-11-27. 
Dnr: 13TN54.
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1. Inledning och mål
Idag styrs riktlinjerna för upplåtelse av offentlig plats 
genom en policy (Policy vid upplåtelse av offentlig plats i 
Gävle kommun) antagen av tekniska nämnden 1997-01-23 
(se bilaga 1, s. 5-7). I takt med att fler och fler ansöker om 
att få använda offentlig plats för bland annat ute-
servering, försäljning, arrangemang, reklam eller 
byggbelamring blir det allt viktigare att de krav som 
kommunen ställer på såväl tillgänglighet som 
utformning blir tydligare.

I dagsläget finns problem med såväl ouppfyllda krav på 
tillgänglighet som exempel på direkt olämpliga val av 
möbler och utformning som förfular stadsbilden. Detta 
har lett till ett behov av en ny policy för upplåtelse av 
offentlig plats.

Samhällsbyggnad Gävle är kommunens remissinstans när 
det gäller ansökan om upplåtelse. Tillstånd krävs alltid 
när offentlig plats används för annat ändamål än vad den 
är ämnad för. Syftet med policyn är att förtydliga regler 
och riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark med 
fokus på stadens uteserveringar samt att utgöra ett stöd 
för tjänstemän som yttrar sig i fråga om platsupplåtelse.

Policyn för upplåtelser gäller inom detaljplanelagt område 
för all allmän/offentlig plats och vänder sig till alla aktörer 
som arbetar med frågorna – från enskilda företag och 

personer till berörda förvaltningar, tjänstemän och 
myndigheter. Policyn är även vägledande för hur Gävles 
offentliga rum kan användas. I materialet presenteras de 
vanligast förekommande upplåtelserna med information 
om var de är möjliga att placera och hur de kan utformas. 

Ett övergripande mål för upplåtelser är att få ett brett 
utbud av verksamheter som bidrar till en vacker och 
levande stad men också är miljövänliga och trafiksäkra. 
Stadsrummet tillhör alla och därför får inte en upplåtelse 
som är till fördel för vissa vara till nackdel för andra. En 
levande stad bygger på en mångfald i färger, former och 
rörelser. Samtidigt bör det inte leda till att stadsbilden 
förfulas eller att en upplåtelse inkräktar på tillgänglighet 
och framkomlighet. Upplåtelser som placeras och 
utformas med stor hänsyn till sin omgivning stimulerar 
och berikar stadsmiljön. För att detta ska kunna uppnås 
är det av stor vikt att den som ansöker om tillstånd gör 
det i samarbete med berörda förvaltningar och myndig-
heter.
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2. Allmänt kring upplåtelser
För att använda offentlig plats för annat ändamål än vad 
platsen är upplåten för i detaljplanen krävs tillstånd 
enligt ordningslagen. Ytterligare föreskrifter finns i den 
lokala ordningsstadgan för Gävle kommun. 

2.1 Vad är offentlig plats, allmän plats och 

kvartersmark?

Denna policy gäller för upplåtelser på kommunens 
mark, så kallad allmän platsmark samt viss kvarters-
mark som i lokala ordningsstadgan jämställs med 
offentlig plats och förvaltas av kommunen. 

Kommunen är i regel huvudman för allmänna platser, 
eller allmän platsmark som det heter i plan- och 
bygglagen (PBL). Med allmän plats avses i PBL ett 
område som är allmänt tillgängligt och avsett för 
gemensamma behov. I Gävle är det Samhällsbyggnad 
Gävle som förvaltar den allmänna platsmarken och 
även kan upplåta eller ”hyra ut” marken för annat 
ändamål än vad den är avsedd för. För detta krävs 
polisens tillstånd. 

Med offentlig plats enligt ordningslagen menas i 
första hand gator, vägar, torg, parker och andra platser 

som i detaljplan redovisas som allmän plats. Den 
offentliga platsen är öppen för alla och avsedd för 
allmänheten. Kvartersmark är all mark som inte är 
allmän plats eller vattenområde. Kvartersmark kan 
klassas som offentlig plats under de tider den är 
tillgänglig för allmänheten. 

2.2  Hur söker jag tillstånd?

Ansökan lämnas till polisen som är tillstånds-
myndighet. Polisen skickar ansökan till Samhälls-
byggnad Gävle för remiss. Om Samhällsbyggnad Gävle 
i sitt yttrande godkänner ansökan och ger plats-
upplåtelse, utfärdar polisens tillståndsavdelning 
tillstånd.

För att ansöka om tillstånd måste du ange uppgift på 
sökande (juridisk eller fysisk person), ansvarig anordnare 
(fysisk person), plats, datum samt syfte. I ansökan ska det 
också finnas en måttsatt ritning som visar de anordningar 
som ska placeras på platsen. 

Ansökningsblanketten finns hos polisen eller på 
polisens hemsida, blanketten heter ”Ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter”.  
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2.3  Vad gäller för alla upplåtelser?

Upplåtelser bör tillföra något positivt till allmänheten 
som en önskad service eller ett eftertraktat inslag i det 
offentliga rummet. För att en upplåtelse inte ska uppfat-
tas som störande eller hindra framkomligheten är det bra 
att tänka på vad som behövs före, under och efter upplå-
telsen. Här följer en beskrivning av dessa olika steg:

Innan upplåtelsen
I ansökan ska yta i m² anges, val av plats, tid för uppbygg-
nad, ritning med placering av anordningar och eventuellt 
behov av el. Generellt ska Samhällsbyggnad Gävle kontak-
tas för besiktning av platsen. Uppbyggnad ska genomföras 
på så kort tid och på så liten yta som möjligt. Etablering 
och avetablering ska ske inom den sökta tidsperioden. 

Under tiden som upplåtelsen är på plats
För alla upplåtelser ställs höga krav på underhåll. Upplåtet 
område ska hållas i rent och vårdat skick. Anordningar 
ska underhållas regelbundet, användas för ändamålet och 
omgående tas bort om de inte används. Klotter ska 
saneras omgående, senast inom 24 timmar. Det är inte 
tillåtet att parkera fordon i anslutning till eller i den 
upplåtna ytan. Polisens tillstånd ska finnas på platsen så 
att kontaktuppgifter till det företag, den förening eller 
privatperson som är ansvarig kan uppvisas. Den som 
bedriver försäljning ska vara momsregistrerad eller ha 
F-skatt.                   

Efter att upplåtelsen är avslutad
Avsätt tid för återställande av platsen, boka in efterbesikt-
ning med markupplåtaren. Återställande ska genomföras 
på så kort tid och på så liten yta som möjligt. Eventuella 
skador på mark, vegetation eller utrustning återställs på 
tillståndshavarens bekostnad. 

För att inte hindra framkomligheten för gång- och 
fordonstrafik finns följande standardmått:
• Fri bredd på trafikerade gångstråk ska vara minst 2,5 

meter.
• Fri bredd på mindre trafikerade gångstråk ska vara 

minst 1,7 meter.
• Fri höjd över gångbana vara minst 2,50 meter och 

minst 4,70 meter över körbana eller körbar gångyta. 
Elkablar som korsar gång-, cykel- eller körbana ska om 
möjligt hängas upp för att inte försvåra framkomlig-
het, i annat fall ska de täckas för att underlätta passage 
och förhindra snubbelrisk.

2.4  Vilka villkor ställs för att få tillstånd?

Kommunen kan ställa villkor i sitt yttrandet kring 
upplåtelsen av den offentliga platsen när det gäller 
markanvändning, stadsbild, miljö, buller och trafik. Det 
innebär att kommunen har stora möjligheter att ställa 
krav på utseende och underhåll av till exempel byggnader, 
byggbelamringar och uteserveringar, detta för att den 
offentliga platsen inte ska förfulas. Det innebär också att 
kommunen ställer krav på hur renhållning ska skötas, att 
störningar ska minimeras och att framkomligheten inte 
ska hindras. Om kommunen avstyrker en ansökan kan 

polisen inte ge tillstånd, det är det så kallade kommunala 
vetot.

Om villkoren i kommunens yttrande inte följs kan polisen 
dra tillbaka tillståndet på anmodan från Samhällsbygg-
nad Gävle. 

2.5  Vad är allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar?

Det behövs polistillstånd för allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en grundlagsskyddad 
mötes- och demonstrationsfrihet för allmänheten enligt 
svensk lag. Det kan till exempel vara politiska och 
religiösa möten, demonstrationer, konserter, teater-, 
konst- cirkusföreställningar och andra sammankomster 
där mötesfriheten utövas.

En offentlig tillställning kan vara en idrottstävling, 
uppvisning, nöjestillställning, mässa, marknad eller ett 
tivoli som är öppet för allmänheten. 

Vid både typerna av ansökan kan polisen be kommunen 
yttra sig kring användandet av den offentliga platsen.
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3. Vad gäller vid olika typer 
av upplåtelser?
Det finns olika typer av upplåtelser i Gävle. Här följer en genomgång av 
olika typer av upplåtelser, vad de innebär, vad som krävs, var de kan 
förekomma och under vilka tider. 

3.1 Arrangemang

Mark upplåts till arrangemang där platser och torg blir till mötesplatser 
för en bred allmänhet och som erbjuder mångfald och upplevelser för 
Gävlebor och besökare. 

Det kan vara idrottstävlingar, mässor, marknader, konserter, teater-, 
konst- och cirkusföreställningar eller större arrangemang och festivaler 
med inslag av tivoli, tältserveringar, tillfällig försäljning som skapar 
stadsliv genom mer och livligare handel och ett rikt uteliv. Vi uppmunt-
rar arrangemang som tillför staden olika typer av kvaliteter och upplevel-
ser.

Tillstånd tillstyrks på för ändamålet lämpliga platser som bedöms utifrån 
estetiska, trafikmässiga och andra funktionella krav i samråd med 
berörda parter och myndigheter.

Följande riktlinjer och villkor gäller vid upplåtelse av offentlig plats för 
rubricerade arrangemang:
• Den verksamhet som ska bedrivas ska ske med hänsyn till övriga som 

går och vistas på offentlig plats samt till övrig handel. Vid bedöm-
ningen av platsens lämplighet ska även beaktas att helhetsintrycket 
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inte blir att staden förfulas.
• Anordningar som byggs upp i samband med arrangemanget kan vara 

tält, scener, läktare, tillfälliga serveringsytor, affischer, banér och övrig 
reklam. Uppbyggnad, genomförande och återställande ska ske på ett 
sätt som minimerar störningar för allmänhet och trafik. 

• Samordningsmöten ska genomföras med berörda förvaltningar/
myndigheter. 

• Särskild varsamhet krävs när det gäller mark och vegetation när 
arrangemanget uppförs på grönytor. 

• Det är inte tillåtet att parkera fordon i anslutning till eller inom 
arrangemangsytan. Fordon som inte används för lastning och 
lossning ska parkeras på parkeringsplats.

• Cirkus och tivoli hänvisas i första hand till Gavlerinken Arena eller 
Sätravallen.

• Tivoliaktivitet i mindre omfattning kan tillåtas på exempelvis Stor-
torget efter särskild prövning.

• Lämpliga platser för musikfestivaler kan till exempel vara Boulogner-
skogen eller Gasklockorna.

• För mindre arrangemang kan Regementsparken, Stenebergsparken 
eller Sätraängarna vara lämpliga. 

3.2  Bokbord

Tillstånd ges i princip endast till religiösa, politiska eller ideella föreningar.

3.3  Byggande

Vid ombyggnader av fastigheter kan olika former av byggbelamringar 
krävas. Uppställning av byggnadsställningar, materialbodar, material-
upplag och personalutrymmen vid ny- och ombyggnader av hus eller 
anläggningar kräver plats. Placering sker ofta på offentliga platser, vilket 
skapar olägenheter för bland annat gående, personer med nedsatt syn 
och andra trafikanter.

3.3.1  Byggetablering
För upplåtelse för till exempel byggnadsställningar, bodar, containers, 
upplag, inplankningar, kranar, liftar och körplåtar eftersträvas så korta 
tider och så liten yta som möjligt. Byggplatsetableringar ska om möjligt 
förläggas till den egna tomtmarken. Om det inte är möjligt tillstyrks 
upplåtelse av offentlig platsmark. 

Det krävs också att en trafikanordningsplan tas fram och godkänns av 
Samhällsbyggnad Gävle. Ingen mark upplåts för parkering. 

Sökanden ska begära syn av arbetsområdet före etablering. Synen utförs 
och dokumenteras av Samhällsbyggnad Gävle tillsammans med sökande. 
Vid avetablering besiktigas arbetsområdet. Eventuella skador i marken 
ska återställas på tillståndshavarens bekostnad. Den entreprenör som 
utför arbetet ska godkännas av Samhällsbyggnad Gävle. Vid alla bygg-
etableringar gäller följande:

• Området för byggetablering ska vara välvårdat. 
• Byggetableringen ska konstrueras så att den i minsta möjliga mån blir  

till hinder för gående.
• Arbetsområdet ska vara fritt från reklam, klotter och affischering.
• Vid byggställning på gångbana ska minst 1,5 m vara tillgänglig för 

passage för gångtrafik. Annars ska gående hänvisas till gångbana på 
andra sidan gatan på ett tillgängligt och säkert sätt eller så ska 
gångbana byggas bredvid byggetableringen. Platsspecifika åtgärder 
regleras i trafikanordningsplanen.

• Byggställning får endast i undantagsfall placeras på cykelbana.
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3.3.2  Byggskyltar
Byggskyltar kan i regel accepteras men bör om möjligt placeras på 
tomtmark. De sätts upp i anslutning till om- eller nybyggnation. På 
skyltarna finns information om byggherre, konsulter, underentreprenö-
rer och annat som rör bygget. Reklam utan anknytning till ovanstående 
är inte tillåtet. En byggskylt ska inte placeras så att framkomlighet eller 
sikt för trafikanter hindras.

3.4  Containers

För uppställning av containers ska i första hand kvartersmark användas. 
Containern ska tydligt markeras med namn och telefonnummer till den 
som ansvarar för den.

Tillfällig upplåtelse på allmän platsmark för container eller lastflak för 
byggavfall kan medges på:
• gata enligt gällande trafikregler
• gågator och torg
• gångbanor, i undantagsfall och i samråd med Samhällsbyggnad Gävle. 

Minst 1,7 m ska vara tillgänglig för passage för gångtrafik. 

Tillstånd kan ges upp till 2 dygn av Samhällsbyggnad Gävle. Längre tid 
söks en platsupplåtelse hos polisen.

3.5  Övriga insamlingskärl för återvinning

Övriga typer av insamlingskärl som gäller insamling av returmaterial 
som till exempel glas, papper, metall och insamling av kläder kräver såväl 
markupplåtelsetillstånd som bygglov om de placeras på allmän plats-
mark. Sopkärl kräver platsupplåtelse. För placering av grupper med fler 
än tre kärl krävs bygglov. Utformning och val av plats görs i samråd med 
Samhällsbyggnad Gävle.

3.6  Ramper

En ramp kan placeras till exempel vid en entré för att öka tillgänglighe-
ten till allmänna lokaler. Tillgänglighetsanpassningen ska i första hand 
lösas inom fastigheten. En ramp bör endast i undantagsfall placeras på 
allmän platsmark då den kan bli ett hinder för förbipasserande. En indivi-
duell bedömning av förutsättningar för den enskilda fastigheten utförs 
av Samhällsbyggnad gävle. 

3.7  Båtplatser

Gävle har cirka 7 km kaj i centrumnära lägen, vid Gavleån och Inre 
fjärden. Båtplatser vid flytbrygga eller kaj erbjuds för till exempel fritids-, 
restaurang- och turistbåtar. Båtplats kan upplåtas med tillstånd enligt 
ordningslagen, platsupplåtelse eller avtal. En giltig försäkring som 
innefattar bärgning är ett krav. 

3.7.1  Fritidsbåtar/fiskebåtar m.m.
Flertalet hamnar för fritidsbåtar drivs i föreningsregi, till exempel 
Fliskärsvarvet, GSS-Huseliiharen och Gävle motorbåtsklubb. Platser 
erbjuds även för privata fiskebåtar vid Engesbergskajen. Dessutom finns 
platser för fritidsbåtar samt turbåtar i Samhällsbyggnad Gävles regi, 
främst i Gavleån. Fria höjden i den inre delen är begränsad till max 2,7 m 
vid Alderholmsbron. Detta innebär att den enskilde inte ska ansöka om 
platsupplåtelse för dena form.
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3.7.2  Husbåtar – bostadsbåtar och restaurangbåtar 
Ett antal restaurangpråmar med sommarservering har kommit till stånd 
sedan 2010. Platser för husbåtar/bostadsbåtar kan komma att integreras i 
stadsmiljön när det finns tillfredställande lösningar för media försörjning, 
framför allt VA, el och avfall. Dessa kräver bygglov och innebär att den 
ensklide ska ansökan om platsupplåtelse. 

3.8  Byggnader – fasta och mobila

3.8.1  Fasta byggnader
Fasta kiosker, gatukök, och restauranger ska i första hand placeras på 
tomtmark som planerats för detta ändamål. I vissa fall kan fasta 
 byggnader tillåtas även på allmän platsmark. Vid val av plats tar 
 kommunen hänsyn till aspekter som stadsmiljö, trafik, tillgänglighet för 
kunder, varutransporter och framkomlighet. Verksamhet och ut formning 
av byggnad ska tillföra positiva kvaliteter till stadsmiljön. Verksamhet ska 
bedrivas året runt för att undvika tomma lokaler. På stränder och andra 
säsongsbetonade lägen kan säsongsverksamhet tillåtas. Andrahands-
uthyrning är inte tillåtet. Dessa kräver bygglov och platsupplåtelse i fall 
de placeras på allmän platsmark. 

3.8.2  Mobila försäljningsvagnar
Mobila försäljningsvagnar förekommer på vissa platser. För att få 
tillstånd till en plats för en mobil försäljningsvagn ställs krav på estetisk 
utformning, renhållning och avfallshantering. Vagnen ska dagligen 
flyttas från platsen. För tillfälliga upplåtelser i samband med 
 arrangemang hänvisas till arrangören.

3.9  Försäljning

3.9.1  Torghandel
Samhällsbyggnad Gävles ambition är att skapa förutsättningar för 
levande torg med plats för möten mellan människor och aktiviteter. En 
viktig del av detta är stadens torghandel. Försäljning sker på Stortorget 
och Södermalmstorg och regleras av torghandelsstadgan. 

Samhällsbyggnad Gävle skriver avtal med alla torghandlare på fasta 
årsplatser. Anordningar som försäljningsvagn, torgstånd och bord ska tas 
bort dagligen efter avslutad försäljningstid. Utformning av torgstånd sker 
i samråd med Samhällsbyggnad Gävle. Av- och pålastning ska ske på ett 
sådant sätt att störningar minimeras. Parkering av fordon i anslutning 
till försäljningsplatsen tillåts inte. 

3.9.2  Säsongsförsäljning
Säsongsbetonad försäljning av till exempel jordgubbar hänvisas i första 
hand till våra tillfälliga platser, det vill säga de platser som upplåts per 
dag. Granförsäljning hänvisas till torgytor och övriga lämpliga, öppna 
ytor och pågår under december. Utformning av anordningar sker i 
samråd med Samhällsbyggnad Gävle. På försäljningsplatsen tillåts 
ställningar för granar och eventuella släp för förvaring av granarna. 
Parkering av fordon i anslutning till försäljningsplatsen är inte tillåten.

3.9.3  Försäljning av livsmedel
Försäljning av livsmedel ska i första hand bedrivas i fastigheter avsedda för 
ändamålet och inte på offentlig plats. Om livsmedel ska säljas från mobil 
försäljningsvagn med tillstånd ställer Samhällsbyggnad Gävle krav på 
livsmedelstillstånd för försäljning av livsmedel där el-, vatten- och avlopps-
anslutningar samt tillgång till personaltoalett ingår. Ofta är möjligheterna 
till detta små, vilket begränsar antalet platser för mobila försäljningsvagnar.
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3.9.4  Ambulerande försäljning
Den försäljare som bedriver ambulerande försäljning ska söka polis-
tillstånd enligt lokal ordningsstadga. Vid en ansökan yttrar sig 
 kommunen över användandet av den offentliga platsen.

3.9.5  Loppmarknad
Loppmarknad av tillfällig karaktär kan medges på platser som är 
 lämpliga för ändamålet. Försäljaren ska kunna uppge namn, person-
nummer, adress, telefonnummer, eventuell enskild firma med 
organisations nummer och visa legitimation vid kontroll.

3.10  Ledningar och teknikanläggningar

3.10.1  Ledningar under mark m.m.
För upplåtelser av ledningar i mark som el -, opto-, VA-, gas- och 
dränerings ledningar, kulvertar, p-garage, skyddsrum, vattenreservoarer, 
cisterner, grundkonstruktioner, kabelskåp och mindre teknikskåp ska 
nyttjanderättsavtal tecknas.

Servitut ska endast tecknas i undantagsfall där det är av särskild vikt för 
ändamålet och ska vara av bestående karaktär. Ledningsrätter medges 
inte av Samhällsbyggnad Gävle.

I första hand ska kvartersmark användas för ändamålet. På allmän 
platsmark ska ledningar i första hand förläggas i hårdgjorda ytor och följa 
”Grävföreskrifter för Gävle kommun” med tillhörande anvisningar. 

Grävning får inte påbörjas innan grävningstillstånd är utfärdat. Sam för-
läggning med andra ledningsägare ska ske om möjligt. Samordning äger 
rum genom ansökan om samförläggning på www.ledningskollen.se eller 
på grävsamordningsmöten som genomförs cirka en gång per månad 
under säsong. Förläggning av ledningar ska även vara samordnade med 
det så kallade beläggningsprogrammet, som årligen skickas på remiss till 
större ledningsägare. 

Anläggningar som till större delen är placerade ovan mark upplåts med 
tillstånd enligt ordningslagen.

3.10.2  Master/teknikanläggningar
Mobilmaster, teknikbodar, teknikskåp, teknikanläggning, vindkraftverk 
och liknande anläggningar ska i första hand placeras på kvartersmark. Om 
mast/anläggning placeras på offentlig plats bör den läggas vid trafikstråk 
eller i industriområden. Den bör inte placeras i parker, rekreationsområde, 
grönområde, längs kuststräckan eller i bostadsom råde. Anläggningen ska 
anpassas för att smälta in i stadsmiljön och samordnas med övriga 
nätoperatörer för att begränsa antalet master. Bygglov krävs.

3.11  Marknadsföring, reklam och skyltar

3.11.1  Marknadsföringskampanjer
Användning av offentlig plats för kommersiell marknadsföring med syfte 
att skapa intresse för och sälja en produkt tillstyrks med stor 
 restriktivitet. Detta för att gynna framkomlighet och för att offentlig 
plats inte ska domineras av reklambudskap. 

Kampanjer som anordnas för att främja det lokala föreningslivet eller 
liknande behandlas positivt. Etablering, genomförande och återställande 
ska ske på ett sådant sätt att störningar minimeras. Det är inte tillåtet att 
parkera fordon i anslutning till eller på den upplåtna ytan.

13



3.11.2  Reklamskyltar och fasta företagsskyltar
Fasta reklamskyltar som företagsskyltar, hänvisningsskyltar, 
orienterings  tavlor, anslagstavlor, föreningstavlor, stolptavlor, flagg-
stänger och fasta skyltar för kommersiell reklam kan placeras på 
offentlig plats för mark nads föring och information. Av stadsmiljöskäl 
och för att inte hindra framkomlighet för gång-, cykel- och fordons-
trafik ska offentlig plats användas restriktivt för ändamålet. Bygglov 
krävs i vissa fall, se ”Skylt program för Gävle kommun”, www.gavle.se. 

Fasta företagsskyltar ska placeras i anslutning till verksamheten. 
Hän visnings skyltar med namn på företag eller fastighetsägare tillåts 
endast i industriområden. Bygglov krävs.

I miljöer med kulturhistoriskt, historiskt eller arkitektoniskt högt 
värde ska stor restriktivitet användas vid prövning av ansökan om 
upplåtelse för reklamändamål.

3.11.3  Lösa reklamskyltar, så kallade gatupratare
Lösa reklamskyltar används för marknadsföring av en verksamhet. 
Eftersom många olika typer av skyltar förekommer på marknaden ska 
valet av skylt göras i samråd med Samhällsbyggnad Gävle. Utform-
ningen av skyltar ska följa den standard som gäller för Gävle, det vill 
säga måtten på gatuprataren ska vara 0,65 meter bred och 1,30 meter 
hög. Den ska stå på en rund sarg med tydlig kontrastmarkering och 
vara svart. 

För att tillgodose lagstadgade krav på tillgänglighet för gående och för 
att minimera snubbelrisk finns krav på hur en skylt ska placeras. Den 
får inte placeras så att sikten skyms eller så att framkomligheten för 
gående hindras. Lös reklamskylt tillåts under verksamhetens öppet-
tider och får därför inte förankras eller kedjas fast på något sätt. Se 
”Villkor för gatupratare”, www.gavle.se . 

Villkoren underlättar även för synskadade och andra personer med 
funktionsnedsättnin samtidigt som de bidrar till att ge en vackrare 
och prydligare stadsbild.

3.11.4  Skyltvaror – varuexponering
Med skyltvaror menas butikernas exponering av varor i marknads-
föringssyfte eller för utsmyckning av entrén. Varorna ska placeras i 
direkt anslutning till butiksfasad eller i möbleringszon på sådant sätt 
att framkomlighet för gående inte hindras. Skyltvaror får inte placeras 
så att sikten skyms för fordonstrafik eller så att trafiksäkerheten 
försämras. Varuexponering tillåts under butikens öppettider. Varorna 
ska  presenteras på ett estetiskt till-talande sätt. Bygglov krävs för 
 permanenta ställ. Eldkorg och marschaller ska placeras i hållare för att 
underlätta skötsel av ytan och för att inte utgöra risk för skada på 
person eller mark.

3.11.5  Tillfällig reklam
Med tillfällig reklam menas banners, banderoller, portaler och vepor. 
Denna typ av reklam tillåts främst i samband med kampanjer som har 
särskild betydelse för Gävle kommun. Val av plats görs i samråd med 
Samhällsbyggnad Gävle.

3.11.6  Affischering
Affischering får endast ske på de offentliga affischplatser som finns i 
Gävle. Det behövs inget tillstånd för att sätta upp affischer eller anslag 
på affischtavlor, pelare eller andra liknande ställen som är avsedda för 
detta. För övrig affischering krävs polistillstånd och i vissa fall även 
bygglov. Regelbunden tillsyn görs för att förebygga nedskräpning, 
stötande budskap och felaktig placering.
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Affischer på broar, utmed motorvägar, motortrafikleder eller annan 
väg/gata av motsvarande standard tillåts inte. Affischering på elskåp, 
belysnings stolpar, refuger, trafikdelare, markbeläggning, plank och 
andra av kommunens anläggningar är inte tillåtet. Förbudet gäller 
även klistrad eller på annat sätt fastsatt reklam samt reklambudskap 
på markbeläggning.

3.12  Motortävlingar

Samhällsbyggnad Gävle är remissinstans till länsstyrelsen som ger 
tillstånd till motortävlingar. Till motortävlingar räknas även cruising.

3.13  Post- och tidningsanordningar

Postlådor på offentlig plats erbjuder service till allmänheten. Bunt- 
och tidningslådor för förvaring av post och reklam för utdelning är 
service till en distributör. Tidningsställ är en service till allmänheten 
som erbjuder gratis dagstidningar. 

Tidningslådor och tidningsställ ska placeras på platser anvisade av 
Samhällsbyggnad Gävle. Utformning av lådor och ställ ska ske i 
samråd med Samhällsbyggnad Gävle. Hänsyn ska även tas till 
 utseende och närmiljö. Vid val av plats tas hänsyn till trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och risk för bullerstörningar för omkringboende. Flera 
lådor/ställ på samma plats placeras i kluster. Belysningsstolpar eller 
stolpar till vägmärken ska inte användas för fastsättning. Underlaget 
runt lådan ska hårdgöras. Daglig tillsyn krävs för att lådor/ställ ska 
bibehållas i vårdat skick.

3.14  Telefonkiosker

Samhällsbyggnad Gävle lämnar tillstånd om placeringen tar hänsyn till 
trafiksäkerhet, utseende och närmiljö.

3.15  Uteserveringar

Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet 
på våra gator bidrar till en levande stadsmiljö och en attraktiv stad. För 
att få nyttja stadens gator och torg för uteserveringar ställs höga krav 
på framkomlighet/tillgänglighet och god utformning. De krav som 
ställs av Samhällsbyggnad Gävle  när det gäller till exempel material, 
detaljer och färg ska följas. 

Vi vill att alla ska ha glädje av uteserveringar, därför är det viktigt att 
utforma uteserveringen så att den har god tillgänglighet. Det innebär 
att alla ska kunna använda uteserveringen och gatan bredvid den, 
oavsett om du har svårigheter att gå, drar en barnvagn eller har en 
funktionsnedsättning. 

3.15.1  Utformning – utseende 
Uteserveringens olika delar, till exempel möbler, räcken/avgränsning, 
solskydd och belysning ska bilda en helhet. Storlek, material, detaljut-
formning och färg ska vara i samklang med gatans eller torgets miljö, 
gärna enfärgade i en dämpad kulör. 

3.15.2  Möbler 
All utrustning, som bord och stolar, ska ha en god utformning. Till 
ansökan bifogas uppgifter om möblernas utseende (exempelvis modell, 
material och färg). 
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3.15.3  Avgränsningar 
Där räcken eller avgränsningar behövs ska de utföras i 
metall eller trä. De ska vara målade i grått, svart eller 
annan dämpad kulör. För att under lätta för synskadade 
att upptäcka serveringen ska alla av gränsningar ha en 
låg sarg längs marken, Avgränsning i form av löst 
 hängande rep accepteras endast i särskilda fall om den 
har en låg sarg längs marken.

3.15.4  Uppbyggnader 
En uteservering är en del av torget eller gatans miljö 
och ska därför placeras direkt på marken utan onödiga 
uppbyggnader. I undantags fall där sluttande mark-
nivåer kräver en viss uppbyggnad kan den godtas. Om 
marken är starkt sluttande ska lämpligheten att 
anlägga uteservering prövas. Önskemål om upp-
byggnad ska framgå i ansökan och presenteras med en 
skiss eller ritning. Uteserveringen får inte skada 
mark beläggningen, man får med andra ord inte borra 
eller fästa någonting i marken.

3.15.5  Storlek 
Vilken storlek uteserveringen kan ha bedöms utifrån 
vad som är lämpligt på platsen. Alla möbler, inklusive 
avgränsningen, ska placeras inom den yta markupp-
låtelsen medger.

3.15.6  Krav på tillgänglighet 
Det ska vara lätt att ta sig både in på serveringen och 
förbi den. Det innebär att den ska placeras i marknivå 
och inte ta upp mer utrymme än vad som är anvisat så 
att alla kan ta sig förbi. I fall där uppbyggnad beviljas 
ska en godkänd ramp integreras i uppbyggnaden, inom 
 upplåtelseytan. 

3.15.7  Reklam 
Namnet på det egna företaget får användas på 
 banderoller, utrustning eller inhägnadens avgränsningar. 
Det är däremot inte tillåtet med reklam för varumärken. 

3.15.8  Ordning och reda 
Uteserveringen är en del av gaturummet och det är där-
för viktigt att området i och omkring serveringen ser 
välordnat och städat ut dygnet runt. Det får inte 
förekomma några upplag av möbler eller travar 
inklädda med presenning. 

3.16  Valbodar och valaffischering

3.16.1  Valbodar
Valbod/valstuga alternativt husvagn används av de 
politiska partierna vid allmänna val. Valbod/valstuga 
kan ställas upp tidigast fyra veckor före valdagen och 
ska plockas ner senast två dagar efter valet. Lämplig 
placering är i första hand Stortorget, men även 
Drottning gatan kan komma i fråga. Tillstånd söks hos 
polismyndigheten. Även för torg möten ska tillstånd 
sökas hos polisen. För specifika arrangemang, 
 exempelvis valmöten med ljudanläggning, ska särskilt 
tillstånd sökas hos polis myndigheten.

3.16.2  Valaffischering
Valaffischering för de politiska partierna i samband 
med val och 1:a maj görs på så kallade valbockar, max 3 
x 1 meter, liggande. Vid val av plats ska hänsyn tas till 
framkomlighet för gående och till trafik säkerhet. 
Daglig tillsyn krävs för att upprätthålla funktionen. 
 Affischering får även ske på de offentliga affischplatser 
som finns i Gävle.

3.17  Övriga upplåtelser

För övriga upplåtelser, som placering av köstolpar, 
portaler, pollare, armaturer, vagnställ för kundvagnar 
och cykelställ, ska stor hänsyn tas till platsen och 
upplåtelsens ändamål. Parkeringsplatser upplåts inte 
för enskilt bruk. Vid ansökan om planändring kan 
upplåtelse medges under handläggningstiden. Väg-, 
spårreservat och andra områden som inte är iordning-
ställt för sitt ändamål kan upplåtas tillfälligt.

Exempel på avgränsningar

Täckmålat smide

Blomlådor

Pollare med rep & låg sarg
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4. Övrig information
För att platsupplåtelse ska kunna medges behövs i vissa 
fall bygglov. Här finns information om vad som gäller för 
ansökan om bygglov och vilka avgifter som tas ut för 
platsupplåtelsen. 

4.1 Vilka åtgärder är bygglovpliktiga?

Bygglov krävs vid uppförande av nya byggnader eller vid 
byte/ändring av befintliga fasad-,  takmaterial eller 
fasadfärg. Det krävs också bygglov för tillbyggnader och 
för att inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat 
ändamål än den är avsedd för, samt för att uppföra 
plank och murar. Bygglov krävs även för fast  monterade 
skyltar och olika typer av reklam skyltar liksom för fast 
 förankring av båt vid kaj. Ansökan skickas till bygglov-
avdelningen på Samhällsbyggnad Gävle, se   
www.gavle.se/bygglov. Sökanden står för kostnaden för 
bygg lovet samt för övriga tillstånd som krävs för 
verksamheten.

4.2 Vilka avgifter gäller?

Polisen tar ut en ansökningsavgift vid ansökan om 
tillstånd och Samhällsbyggnad Gävle tar ut en avgift för 

att ansöka om bygglov. Avgiften betalas inte tillbaka om 
ansökan avstyrks. Samhälls byggnad Gävle tar ut en 
avgift för upplåtelsen av den offentliga platsen. 
Av giften följer taxa enligt beslut i kommunfullmäktige 
och indexregleras årligen. Avgifterna varierar beroende 
på typ av upplåtelse. Hänsyn tas till upplåtelsens 
ändamål och kommunens kostnader i samband med 
upplåtelsen. Ytterligare kostnader för den som får 
tillstånd kan exempelvis vara kostnader för el, vatten 
och avlopp, trafikavstängningar, ren hållning och 
skador som upplåtelsen orsakar.
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