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Vad är offentlig plats 
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617) 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om 
de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik. 

Lagar, bestämmelser och föreskrifter 
Nedan följer en förteckning över de lagar, dokument och skrifter som rör upplåtelse 
av offentlig plats. 

Ordningslagen (1993:1617) 
Lagen om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats, 
Avgiftslagen (1957:259) 
Plan- och bygglagen (1987:10) 
Konkurrenslagen (1993:20) 
Lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) 
Väglagen (1971:948) 
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) 
Taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig plats för Bodens kommun 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun 
Torghandelsstadga för Bodens kommun 
Åläggande om gångbanerenhållning mm för Bodens kommun 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens kommun 
Svenska kommunförbundets handbok om upplåtelser av offentliga platser 

När krävs tillstånd 
Den generella regeln är att det behövs polistillstånd för att nyttja en offentlig plats om 
användningen inte stämmer med det ändamål som platsen har upplåtits för, eller den 
användning som är allmänt vedertagen. Polisen är tillsynsmyndighet. 
Polismyndigheten ska i de flesta fall hämta yttrande från kommunen innan de ger 
tillstånd att ta en offentlig plats i anspråk. Polisen kan därmed hänvisa till kommunen 
för vissa förhandsbesked. Kommunen har vetorätt i dessa frågor. Om kommunen 
avstyrker en ansökan meddelas inget tillstånd.  
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Om sökande vill använda en offentlig plats på ett sätt som platsen upplåtits till krävs 
inget polistillstånd. Exempel på det är torghandlaren som vill sälja frukt på ett torg 
som kommunen upplåtit för torghandel eller bilisten som parkerar sin bil på en 
upplåten parkeringsplats. Gatu- och ledningsarbeten på offentliga platser anses heller 
inte vara främmande verksamheter på gatan och något polistillstånd krävs alltså inte i 
detta fall. Vidare behövs inte tillstånd om platsen tillfälligt (i mindre än två timmar), i 
obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, tas i anspråk. 

Checklista för bedömning och villkor 
Vid handläggningen av en upplåtelse gör kommunen en bedömning av upplåtelsens 
lämplighet enligt följande. 

Geografiska avgränsningar 
Teknisk försörjning 
Framkomlighet 
Upplåtelsetider 
Estetisk utformning 
Fysisk utformning 
Säkerhet 
Renhållning 
Miljöfrågor 
Bygglovskrav och liknande myndighetsprövningar 

Vid vissa typer av upplåtelser, där exempelvis flera sökande vill disponera samma 
plats, kan kommunens tidigare erfarenheter av sökande vägas in i bedömningen av 
tillståndets lämplighet. 

Avgifter 
Avgifter debiteras enligt utfärdat tillstånd och taxor och avgifter vid nyttjande av 
offentlig plats för Bodens kommun, antagna av kommunfullmäktige.  
Debitering sker i förskott. 
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Typer av upplåtelser 

Affischering 
Stor restriktivitet ska gälla vid upplåtelse för affischering mm i samband med 
konferenser, utställningar, evenemang och andra tillfälliga arrangemang. Affischer får 
vara uppsatta i högst tre veckor. 

Banderoller 
Hänvisas till de fasta anordningar som finns att tillgå.  

Banderoller som har ett uttalat kommersiellt eller politiskt budskap tillåts endast i 
undantagsfall som exempelvis jubileumsfirande.  

Sökande ska se till att banderoll sätts upp på ett betryggande och säkert sätt samt 
behålls i vårdat skick. Banderoll tas bort senast när tillståndstiden går ut. Normal 
upplåtelsetid är två veckor, men beroende på efterfrågan kan förändringar ske. 

Bokbord 
Bokbord hänvisas till torgplats. Upplåtelse för sammankomster som t ex politiska 
möten, innefattar även tillstånd att ställa upp bokbord, banderoller och högtalare. 

Bunt-, post- och tidningslådor 
Placering ska ske med hänsyn till utrymme, framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Hänsyn ska även tas till utseende och närområdets miljö. Konstruktionerna kan kräva 
bygglov. 

Byggplatsetableringar, byggnadsställningar, inplankning 
Ansökan om att använda offentlig plats för byggplatsetableringar bör tillstyrkas 
endast om den sökande kan visa att det är omöjligt att använda ytor inom 
kvartersmark. Krav ska ställas på framkomlighet, t ex med hjälp av särskilda 
gångbanepassager.  
 
På gröna ytor får ej bränslefat, oljor eller salt förvaras.  
 
Träd ska skyddas mot påkörning med brädor upp till 2 meters höjd. För vissa speciellt 
värdefulla träd kan vitesbelopp föreläggas. Ytor innanför trädets krondiameter får ej 
trafikeras med arbetsfordon, ej heller användas till upplag eller liknande. 
 
Ingrepp i upplåten mark får ej ske utan tillstånd från tekniska förvaltningen.  
Vid upplåtelse ska besiktningar utföras både före och efter tillträdande av området. 
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Cirkus, tivoli 
Tiden för upplåtelsen begränsas till maximalt tio dagar per arrangemang på grund av 
markslitage. Vid upplåtelse ska besiktningar utföras både före och efter tillträdande av 
området. Salut prioriteras vid tillståndsansökan.  
 
När cirkus innehåller levande djur är kommunens samhällsbyggnadskontor 
remissinstans. 
 

Container 
Ansökan om att använda offentlig plats för container bör tillstyrkas endast om den 
sökande kan visa att det är omöjligt att använda ytor på kvartersmark.  
Vid uppställning av container ska sökanden se till att gående kan passera utan risk 
eller avgränsa container med avstängningsordningar med reflexer. 
Vid upplåtelse ska besiktningar utföras både före och efter tillträdandet av området. 
Bygglov kan krävas i vissa fall. 

Evenemang, stadsfester 
Tillstånd tillstyrks på för ändamålet lämpliga platser som bedöms utifrån estetiska, 
trafikmässiga och andra funktionella krav från berörda myndigheter och intressenter. 

Glass, korv och liknande försäljning 
Glass, korv och liknande försäljning tillåts på kommunens torgplatser. Övriga platser, 
tider och villkor för sådan försäljning från små stånd, glass-/korvlådor, täckta vagnar 
och glasskioskbyggnader framgår av nedanstånde tabell. 
 
Upplåtelse max sex månader och sökande får endast tillstånd för en plats per dag. 
 
Bygglov krävs för byggnad, t ex glasskiosk som ställs direkt på marken. Bygglov 
krävs också för vagn på hjul som nyttjar saluplats dygnet runt mer än en månad. 
 
Vid saluföring av livsmedel ska sökande ha tillstånd från kommunens 
samhällsbyggnadskontor enligt livsmedelslagen. 
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Plats Antal Tillåts  

Täckt 
vagn*** 

Tillåts 
Glasskiosk-
byggnad***

Kommentar 

     
Kungsgatan 33 1 1 Nattetid** Nej  
Kungsgatan 27 1 1 Nattetid** Nej  
Pumptorget 3 

 
2 Dygnet runt 
1 Nattetid** 

1  Torgplats nr 3 får nyttjas hela 
dygnet. En ny plats mellan 
toalett och syrenbuskar får 
endast nyttjas nattetid**. 

Kvarnängen 
på grusplan 

1 1 Nattetid** 1 Endast sommar* 

Stadsparken 1 Nej 1 Endast sommar* 
Smörblomman  1 Nej 1 Endast sommar* 

*) Endast sommar = 15 maj -15 september 
**) Nattetid = kl 22-04 inkl etablering och avetablering 
***) Täckt vagn och glasskiosk i längre period än en månad kräver bygglov 
 

Golf 
Tillstånd ges ej för golfspel på offentlig plats. 
 

Gågatan 
Köpmannaytan (mellan fasad och betongklot) upplåts kostnadsfritt och utan 
handläggning till respektive affärsinnehavare om fastighetsägaren har tecknat 
överenskommelse med kommunen om markvärme på gågatan.  
Tekniska förvaltningen har gjort en överenskommelse med polismyndigheten i Boden 
att alla upplåtelser på Gågatan av ideell art under affärstid handläggs och beslutas av 
gatuavdelningen och delges polismyndigheten.  
Övriga upplåtelser på gågatan sker med särskild hänsyn till framkomlighet och 
hänvisas till möbleringszonen. 
 

Kiosker 
Ansökan om att använda offentlig plats för kiosker bör tillstyrkas endast om den 
sökande kan visa att det är omöjligt att använda ytor på kvartersmark. Kiosk på 
offentlig plats ska begränsas av följande mått, byggyta 6 m2 och takhöjd 3,5 meter 
över markplanet. Bygglov krävs för kiosker och de ska utformas med omsorg för att 
inte påverka stadsbilden negativt. 
Upplåtelse ges högst sex månader i taget.  
Platser som upplåts finns under rubriken Glass, korv och liknande försäljning. 
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Konserter och scenuppträdande 
I centrum hänvisas konserter och scenuppträdande till de fasta scenerna  
Brännastrands musikestrad Örat och Pumptorget. Portabla scener hänvisas till 
Drottninggatan delen gågatan, Centrumtorget och Stadsparken. 
Kommunens samhällsbyggnadskontor är remissinstans. 
Vid upplåtelse på Centrumtorget prioriteras torghandeln.  
 
Motionslopp 

Idrottsaktiviteter och motionslopp med bansträckning på offentlig plats.  
 
På Kvarnängen och Brännastrand ska besiktningar utföras både före och efter 
tillträdandet av området. Spontan lek och idrottsaktivitet på Kvarnängen och 
Brännastrand kan ske utan polistillstånd men bokade aktiviteter och salut har 
företräde. 
 
Vid markering av bansträckning är det inte tillåtet att använda färg på 
asfaltbeläggning och gatsten. Skyltar och markeringar ska tas bort omedelbart efter 
arrangemangets slut. 
 

Loppmarknad 
Tillstånd för loppmarknad ges endast till ideella organisationer. 
 

Lotteristånd 
Lotteri och lotteribodar bör beviljas för olika ideella organisationer, en månad i taget. 
Särskilda platser för lotteristånd bör utses. 
 
M
Upplåtelse för marknade

arknader, mässor 
r och mässor kan ges på följande platser: Björknäsområdet, 

t 

ed hjälp av särskilda gångbanepassager och 

 krita eller markeringstape användas 

ssinstans. 

Östra Strandvägen, Idrottsgatan, Drottninggatan delen Medborgareplatsen - 
Sadelmakaregaregatan, Färgaregatan, Sadelmakaregatan och Strandplan sam
Brogatan delen Strandplan - Kyrkgatan. 
Krav ska ställas på framkomlighet, t ex m
vägar för räddningsfordon. Inom området befintliga brandposter ska hållas 
tillgängliga och får ej täckas över eller skadas.  
Om markeringar på vägbanan är nödvändiga ska
och vara avlägsnad när tillståndstiden går ut. Vid upplåtelse ska besiktningar utföras 
både före och efter tillträdandet av området.  
Kommunens samhällsbyggnadskontor är remi
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Skyltvaror, varuvisningar, blomlådor, marschaller 
Bygglov krävs för de skyltar/ljusanordningar som anses ha en betydande inverkan på 
omgivningen. 
Reklam typ trottoarpratare tillåts inte på offentliga platser inom kommunens tätorter 
med undantag för den del av Drottninggatans gågata som i riktlinjerna beskrivs som 
Köpmannaytan (mellan fasad till betongklot) samt i avsedda möbleringszoner. 
Vippskyltar är förbjudna.  
Skyltvaror och dess gränser ska vara anpassade till Boverkets krav på undanröjande 
av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Gångytor smalare än 2 meter medger inga 
ytor för placeringar av skyltvaror mm. Gångytor bredare än 2 meter kan förses med 
skyltvaror om fritt passagemått för gångtrafik är 1,5 meter för små gångströmmar och 
2 meter för stora gångströmmar och vid sidouppställning av fordon.  
Markupplåtelse för skyltvaror mm lämnas endast för sex månader i taget.  
Ur säkerhetssynpunkt ska marschaller skyddas av en bur eller galler.  
 
T
Den lokala ord

orghandel 
ningsföreskriften för torghandeln i Bodens kommun gäller.  

ppträdande till Gågatan, Centrumtorget, 
usikestrad Örat, Stadsparken och Pumptorget.  

ommunen avstyrker som regel uppställningar av trådburar och tomemballage 

pplåtelse lämnas endast för tio dagar på gräsytor (på grund av markslitage). Vid 
a besiktningar utföras både före och efter tillträdandet av området.  

 

 
Torgmöten och uppträdande 
I centrum hänvisas torgmöten och u
Medborgarplatsen, Brännastrands m
Vid upplåtelse på Centrumtorget prioriteras torghandeln.  
 
Trådburar och tomemballage 
K
utanför butiker, kiosker, serveringar mm. 
 
Tältmöten 
Kvarnängen och Brännastrand  
U
upplåtelse sk
 
Uteserveringar 
Markupplåtelse och eventuellt bygglov för uteserveringar på offentlig plats lämnas
endast för en säsong i taget och gäller under perioden 1 maj - 30 september.  
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alstugor, valaffischer 
nligtvis för en period på fem veckor. I övrigt gäller de 

 m2 och med en högsta takhöjd av 3,5 meter från marken (utvändigt 

ing som är upprättad av tekniska 

alaffischer ska vara borttagna omedelbart efter valdagen.  

r möjligt att placera återvinningsplatser på kvartersmark eller 
 genomförs. Bygglov krävs för återvinningsplatser och de ska 

Gångytor smalare än 2 meter medger inga ytor för placeringar av serveringar. 
Gångytor bredare än 2 meter kan förses med servering om fritt passagemått för 
gångtrafik är 1,5 meter för små gångströmmar och 2 meter för stora gångströmmar 
samt vid sidouppställning av fordon.  
 
Serveringens gränser ska vara anpassade till Boverkets krav på undanröjande av 
enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga och bör därför avgränsas med något slags staket. 
Serveringens yttermått ska inkludera blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar. 
Serveringen ska estetisk passa in i gatumiljön; vita plastmöbler ska undvikas. Den får 
ej förses med reklam eller bestå av tryckimpregnerade eller vitmålade villastaket på 
de centrala gatorna. 
 
Uteserveringar är en del av gatumiljön och med följande riktlinjer krävs ej bygglov: 
• Väggar eller avskärmningar får ej överstiga 1,10 meter över befintlig mark.  
• Fasta tak får ej byggas. Eventuellt tak får bestå av markiser som kan fällas in eller 

av parasoller. 
 
Innehavare av markupplåtelsen för serveringar har att följa Riktlinjer och bedömning 
av livsmedelshantering på uteservering i Bodens kommun.  
 
V
Valaffischering tillstyrks va
anvisningar för valaffischering i Bodens kommun som är upprättade av tekniska 
förvaltningen.  
Valstugor max 6
mått) samt utan hjul tillstyrks för en period på fyra veckor utan bygglov. Den 
tilldelade markytan för valstugorna är 3x3 meter. 
Valstugorna placeras på Gågatan efter en förteckn
förvaltningen.  
Valstugor och v
 
Återvinningsplatser 
Först undersöks om det ä
att en detaljplaneändring
utformas och placeras med omsorg för att inte påverka stadsbilden alltför negativt.  
 


	Vad är offentlig plats
	Lagar, bestämmelser och föreskrifter
	När krävs tillstånd
	Checklista för bedömning och villkor
	Avgifter
	Typer av upplåtelser
	Affischering
	Banderoller
	Bokbord
	Bunt-, post- och tidningslådor
	Byggplatsetableringar, byggnadsställningar, inplankning
	Cirkus, tivoli
	Container
	Evenemang, stadsfester
	Glass, korv och liknande försäljning
	Golf
	Gågatan
	Kiosker
	Konserter och scenuppträdande
	Loppmarknad
	Lotteristånd
	Marknader, mässor
	Skyltvaror, varuvisningar, blomlådor, marschaller
	Torghandel
	Torgmöten och uppträdande
	Trådburar och tomemballage
	Tältmöten
	Uteserveringar
	Valstugor, valaffischer
	Återvinningsplatser


