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Nya torg ligger centralt i Hörby och lämpar sig väl
för olika typer av marknader, allsång och liknande.

1 Inledning

Det är viktigt för kommunen att de offentliga
ytorna hålls rena, snygga, säkra och tillgängliga.

Upplåtelse av offentlig plats innebär att företag,
organisationer, föreningar eller privatpersoner
tillfälligt får använda en offentlig plats för till
exempel torghandel eller olika evenemang.

I Hörby kommun ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för upplåtelse av offentlig plats.
Vanligtvis krävs också att det lämnas en ansökan
till polisen om polistillstånd.

Hörby kommun ser i allmänhet positivt på initiativ
som gör kommunen till en levande plats att bo och
röra sig på.

1.1 Allmänt
Stadsrummet tillhör allmänheten. Det är därför
kommunen som ställer krav på hur enskilda aktörer
får använda offentliga platser.

Om du önskar använda en offentlig plats kan du
behöva söka tillstånd för det. Dessa riktlinjer
tydliggör de krav som Hörby kommun ställer på
dig.

Den som använder en offentlig plats måste
respektera att platsen bara tillfälligt används för
enskilt ändamål. En upplåtelse på offentlig plats får
gärna bidra till liv och rörelse samtidigt som
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tillgänglighet och säkerhet värnas. Upplåtelser
utformas med hänsyn till omgivningen och värnar
stadsbilden.

yttrande. Därefter skickar polisen ut polistillståndet
till sökande.
Polismyndigheten får inte upplåta kommunens
mark mot kommunens vilja.

I riktlinjerna presenteras de vanligast
förekommande upplåtelserna. I slutet av
dokumentet hittar du information om hur du
kontaktar kommunen gällande upplåtelse på
offentlig plats.

När offentlig plats används på ett sätt som platsen
är ämnad för behövs inte polistillstånd. Olika
exempel på det är: parkering på markerade platser,
nödvändigt gatu- och ledningsarbete eller
torghandel som bedrivs enligt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln. När det gäller
gatu- och ledningsarbeten kan dock
grävningstillstånd krävas och vid torghandel ska
ansvarig på kommunen kontaktas för tillstånd.

1.2 Begreppet offentlig plats
Med offentlig plats menas enligt ordningslagen1:
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,

1.4 Ansökan
Ansökan om polistillstånd ska innehålla:

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för
hamnverksamhet, 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.
Offentlig plats enligt ordningslagen omfattar även
privat mark. I dessa riktlinjer avses enbart
offentlig plats på kommunens mark. Vid
förfrågningar på privat mark krävs ett
godkännande från fastighetsägaren.

Det är lämpligt att kontakta kommunen innan
ansökan lämnas in till polisen för att försäkra sig
om att kommunen inte har några invändningar
mot upplåtelsen. Ansökan ska skickas in till
polisen i god tid före önskad upplåtelse, gärna 3
månader i förväg.

1.3 Polistillstånd
Generellt krävs polistillstånd för att använda en
offentlig plats. Ansökan om polistillstånd lämnas
hos polisen och det är polismyndigheten som
beslutar om tillstånd. Efter att ansökan lämnats till
polisen, skickas den vidare till kommunen för
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en beskrivning av hur stor yta i
kvadratmeter som önskas tas i anspråk,
vilken plats upplåtelsen avser,
tid för upplåtelsen,
ritning med placering av anordningar,
behov av teknisk försörjning såsom vatten
och el m.m.

kap. 2 § Ordningslagen (SFS 1993:1617)
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Gamla torg byggdes om 2018 och har nu bättre
planerade ytor för aktiviteter och evenemang.

1.5 Upplåtelsens lämplighet

1.6 Avgift

Kommunen gör en bedömning av varje enskild
ansökan och tar då hänsyn till faktorer som
exempelvis geografisk avgränsning, teknisk
försörjning, tillgänglighet, upplåtelsetid, estetisk
utformning, säkerhet, renhållning, bygglovskrav
och eventuella olägenheter.

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av mark
enligt gällande taxa i samband med att offentlig plats
tas i anspråk.
Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift i
samband med ansökan om polistillstånd.

Sida 6

2 Att använda
offentlig plats
2.1 Offentlig plats
När det gäller vägar, gator, trottoarer, torg, parker
eller liknande så är det vanligt att kommunen är
ägare till marken, speciellt inom tätorterna. Om
offentlig plats inte ägs av kommunen, så är det
aktuell markägare som ska kontaktas - men
polistillstånd måste fortfarande sökas.
Kommunen har rätt att avslå en ansökan som inte
lever upp till de riktlinjer och tankar som
kommunen har gällande en viss plats.
I vissa ärenden kan kommunen begära att en
besiktning utförs på plats inför upplåtelse av mark.
Det kan även vara klokt av den som ska nyttja
offentlig plats att påkalla en besiktning för att
undvika diskussioner om ersättningsanspråk för
uppkomna skador. Den som använder offentlig
plats är skyldig att återställa marken till det skick
som den var vid innan upplåtelsen påbörjades.
Eventuella markskador ska omgående anmälas till
kommunen.
När det gäller gatuarbeten, renhållning och
ledningsarbeten kan dessa åtgärder pågå på
kommunens mark utan polistillstånd. Dessa
arbeten kan dock kräva andra tillstånd, såsom
grävningstillstånd m.m.

Sida 7

Kulturkalaset är ett välbesökt evenemang i Hörby.

bidra till attraktion och engagemang på våra
offentliga platser. Arrangemang kan normalt pågå i
några timmar eller upp till en vecka. Exempel på
aktiviteter är marknader, festivaler, konserter, teater
och konstföreställningar. Andra typer av allmänna
sammankomster såsom torgmöten,
demonstrationståg och organiserade aktiviteter som
omfattar en större grupp människor räknas också.

3 Vad gäller vid
olika typer av
upplåtelser?
3.1 Arrangemang
Hörby kommun välkomnar arrangemang som
bidrar med liv och rörelse på gator och torg.
Kommunen ser positivt på aktiviteter som ger
besökare en mångfald av upplevelser och som kan

Det är viktigt att tillståndsansökan gällande
arrangemang kommer in i god tid. Ansökningar
som involverar större anordningar eller väntas
locka en stor publik kan i vissa fall behöva planeras
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ett år i förväg. För att undvika problem är det
viktigt att samtliga anläggningar och ytor är
redovisade inför arrangemangsdagen. Detta görs
med en skiss över området som kan inkludera
exempelvis tält, scener, toaletter, matservering
m.m.

Vid arrangemang som sker på privat mark och som
kan påverka omgivningen när det gäller exempelvis
parkering, kollektivtrafik, renhållning m.m. ska
kommunen involveras i tidigt skede för att kunna ha
en beredskap inför dess start.

3.2 Försäljning

För att få tillstånd krävs ansökan om polistillstånd
på offentlig plats. Genom att söka tillstånd säkras
att platsen är ledig och lämplig samtidigt som
polismyndigheten och kommunen kan redogöra
för de krav på säkerhet, genomförande och
återställande som gäller.

När kommunens mark används till försäljning ska
vanligtvis tillstånd för tillfällig markupplåtelse sökas.
Försäljning kan exempelvis vara gatuförsäljning,
marknadsstånd, försäljningsvagn eller
säsongsförsäljning.
För försäljning på offentlig plats ansöks om
polistillstånd. Om det gäller annan kommunal mark
eller torghandel på anvisad plats ska tillstånd sökas
direkt hos kommunen.

Större event i Hörby hänvisas främst till följande
platser:





Gamla torg
Nya torg
Parktorget
Söderängen

Försäljare som bedriver försäljningen i
näringsverksamhet ska vara momsregistrerade,
registrerade för F-skatt hos Skatteverket samt i
förekommande fall registrerade som arbetsgivare.

Inför större arrangemang som kommunen självs
anordnar kallar kommunen berörda parter som
exempelvis polisen, räddningstjänsten, kommunala
förvaltningar m. fl. till samordningsmöte. Det är
viktigt att arrangemanget kan genomföras på ett
korrekt och säkert sätt.

3.2.1 Torghandel
Torgförsäljning är en viktig del av ett levande och
pulserande torg. Den skapar förutsättningar till en
spännande mötesplats full av liv. Torghandeln i
Hörby kommun regleras särskilt i kommunens
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.

Kommunen gör en lämplighetsbedömning
gällande bland annat säkerhetsmässiga,
trafikmässiga och estetiska faktorer innan tillgång
till marken godkänns. Vid arrangemang måste
hänsyn visas till de som vistas på offentlig plats
och de som permanent bedriver sin handel eller
övrig verksamhet där. Evenemanget ska passa in i
stadsmiljön och vid behov ska träd, buskar och
icke hårdgjorda ytor skyddas särskilt.

Torghandeln bedrivs från och med 1 januari 2020 på
Gamla torg enligt anvisade platser. Det finns bade
fasta och tillfälliga försäljningsplatser att hyra. En
fast plats används på bestämd tid under kalenderåret
medan tillfälliga platser endast får användas viss dag.
Torghandel bedrivs på torsdagar och får tidigast
börja kl. 08.00 och avslutas senast kl. 15.00.
Kommunen får tillåta undantag från dessa tider.
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Innehavaren av en torgplats är skyldig enligt
ordningsföreskrifterna att ha en väl synlig skylt
eller motsvarande som upplyser om innehavarens
namn, postadress och telefonnummer.
Varor och redskap får inte placeras på
gångstråken. Försäljarnas fordon får inte framföras
på försäljningsplatsen under försäljningstid. Det är
försäljarens ansvar att föra bort spillvatten, avfall
och annat skräp från torgplatsen senast en timme
efter försäljningstidens slut.
Om innehavaren av en torgplats bryter mot
kommunens lokala ordningsföreskrifter eller
riktlinjer kan detta begränsa innehavarens
framtida möjlighet till att få använda kommunens
mark.
Polistillstånd krävs ej på platser som redan är
utpekade för torghandel av kommunen, däremot
krävs att avtal om torgplats tecknas med
kommunen. För att få tillgång till en torgplats
kontaktas kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning.

3.2.3 Försäljningsvagn och food trucks
Försäljningsvagnar hänvisas i först hand till privat
mark, för att få ha en försäljningsvagn på offentlig plats
krävs polistillstånd. Kommunen ställer bland annat
krav på utformning, renhållning och avfallshantering.
Placering av vagn ska ske med hänsyn till rådande
trafikstråk samt platsens tillgång till nödvändig teknisk
försörjning (el, vatten, avlopp). Vagnen ska vara
försedd med hjul och måste flyttas bort från platsen
dagligen i samband med stängning. Om verksamheten
omfattar hantering av livsmedel ska
verksamhetsutövaren ha registrering för
livsmedelsanläggning och på begäran visa upp
dokumentation som styrker detta.

3.2.2 Bakluckeloppis och loppmarknad
Mark för loppmarknad upplåts tillfälligt på platser
som är lämpliga för ändamålet. Bakluckeloppis
bedrivs huvudsakligen på Nya torg. Arrangör av
loppmarknad eller bakluckeloppis ska ansöka om
tillstånd hos polisenmyndigheten. Alla försäljare
som deltar ska kunna legitimera sig och uppge
adress, telefonnummer och eventuellt
organisationsnummer vid kontroll. Gångstråken
på torget ska hållas fria från belamring för att
säkerställa framkomligheten.

Vid erbjudande av offentlig plats för food truck
(matvagn) önskar kommunen att maten ska vara
vällagad och komplettera det lokala utbudet.
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Menyn kan gärna vara ekologisk, vegetariskt,
internationell eller ha en annan form av speciell
inriktning.
En food truck ska vara ett trevligt inslag i
stadsbilden med attraktiv, personlig utformning av
fordon och meny m.m.

3.2.4 Ambulerande försäljning
Med ambulerande försäljning menas tillfällig
gatuförsäljning med liten vagn som kan förflyttas
för hand. För denna typ av försäljning krävs
polistillstånd, alternativt att avtal tecknas med
kommunen om saluplats i samband med
torghandel.

3.2.5 Säsongsförsäljning
Säsongsförsäljning, exempelvis försäljning av
jordgubbar, hänvisas främst till tillfälliga
saluplatser i samband med veckomarknaderna på
torsdagar.
När det gäller försäljning av julgranar får
försäljningen enbart pågå under december
månad. Utformning och placering sker i samråd
med kommunen. På försäljningsplatsen kan
ställningar för granar och släp för förvaring av
granar tillåtas, parkering av fordon är inte tillåten.
Tillstånd krävs från polismyndigheten för andra
platser än saluplatser i samband med torghandel.

3.3 Uteservering
Uteserveringar är ett populärt inslag under
sommarhalvåret som bidrar till ett levande centrum
som lockar besökare och skapar platser för
spontana möten. Den som vill sätta ut bord och
stolar utanför sin restaurang eller sitt café på
offentlig plats måste söka tillstånd. Tillstånd för
uteserveringar ges vanligtvis under perioden 1 april
till 31 oktober.

3.2.6 Fasta byggnader
Fasta kiosker, gatukök och motsvarande placeras i
första hand på privat mark. I undantagsfall kan
kommunen tillåta fasta byggnader på offentlig
plats om en sådan etablering passar in i
stadsmiljön och om bygglov kan beviljas.

Kommunen ser positivt på uteserveringar som
passar in i stadsmiljön och som visar hänsyn till
människor och trafik på platsen. Uteserveringen
ska vara så öppen och tillgänglig som möjligt. Det
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är viktigt att uteserveringar uppfattas som en del av
det offentliga rummet. Verksamhet på uteservering
måste uppfylla de krav som finns gällande mat- och
alkoholservering.
Följande tillstånd måste normalt sökas för
uteservering:




Polistillstånd
Serveringstillstånd
Eventuellt bygglov

Polistillstånd för uteservering ska sökas hos
polismyndigheten i god tid, gärna 3 månader i
förväg. Om verksamheten byter ägare måste nytt
tillstånd sökas.
För uteserveringar krävs inte bygglov2 om
avgränsning/inhägnad från kommunen används
och inte förändras. Om avgränsningen förses med
väderskydd eller på annat sätt förändras krävs
bygglov för förändringen. Sökande ska i de fallen
lämna in en bygglovsansökan.

För att få servera alkoholhaltiga drycker krävs
särskilt tillstånd från socialförvaltningen. För att
kunna få tillstånd ska uteserveringen vara inhägnad
och ligga i direkt anslutning till verksamheten.
Servering av alkoholhaltiga drycker får normalt ske
mellan kl. 11.00 till 23.00. Avgift för
serveringstillstånd betalas av sökande.

För att skapa en enhetlig utformning och för att
säkra tillgänglighetskrav iordningställer vanligtvis
kommunen uteserveringens inhägnad för den tid
upplåtelsen gäller. Kommunen kan komma att ta ut
en separat avgift för iordningställandet.
Om fundament för uteservering redan är förberett
utanför verksamhetsutövarens lokal kan
verksamhetsutövaren behöva rätta sig efter den
storlek som iordningställts sedan tidigare.

Krav på utformning:



2 KF

2013-06-24 § 83, Hörby kommun
författningssamling
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Uteservering ska i möjligaste mån placeras
i markplan
Möbler ska smälta in i Hörbys utemiljö till
färg och material









Rullstolsburna ska kunna få plats och
kunna ta del av det som erbjuds på
uteserveringen
Uteserveringen ska vara inhägnad
(inhägnad tillhandahålls normalt av
kommunen)
Vid placering på gångyta eller trottoar
krävs fri passage på minst 1,2 meter
Fritt utrymme ska lämnas till taktila stråk
Uteserveringen ska hållas ren och i vårdat
skick

Ytterligare krav kan ställas från kommunen och
myndigheter beroende på var uteserveringen
placeras och vad som erbjuds på uteserveringen.
Tillgänglighetsfrågor avgörs med stöd av riktlinjer
om enkelt avhjälpta hinder3. Krav på åtgärder för
att skapa tillgänglighet ställs mot nyttan, kostnader
och de ekonomiska förutsättningar som
verksamheten har.
Om uteserveringen inte används kan kommunen
kräva att den tas bort och att ytan som tagits i
anspråk ska återställas till ursprungligt skick. I vissa
fall kan kommunen göra bedömningen att
inhägnaden ska stå kvar hela året.

med dessa riktlinjer kan detta påverka
verksamhetsutövarens framtida möjlighet till att få
använda kommunens mark.
All uppställning utanför den inhägnade
uteserveringen kräver särskilt tillstånd, exempelvis
menyställ, blomlådor, trottoarpratare m.m.

Rökning på inhägnade platser är förbjuden enligt
”ny lag om tobak och liknande produkter
(2017/18:156)” som träder i kraft 1 juli 2019.

Innan ansökan om polistillstånd och evetuellt
bygglov skickas in är det en god idé att ta kontakt
med kommunen för råd om utformning och
placering.

Uteserveringen ska i övrigt hållas i vårdat och
städat skick. Om uteserveringen missköts i fråga
om renhållning eller frångår andra krav i enlighet

3 Boverkets

2011:13

föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS
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markstöttor och snurrskylt anses innebära stor risk
för personskador.

3.4 Skyltar och marknadsföring
Med skyltar avses här lösa reklamskyltar, affischer,
banderoller och andra reklamskyltar. För att
tillfälligt använda offentlig plats måste polistillstånd
sökas för att säkra framkomlighet, säkerhet och
tillgänglighet. Skyltar får inte placeras på ett sådant
sätt att de skymmer sikten i korsningar och vid
övergångsställen eller på annat sätt påverkar
trafisäkerheten negativt.

Skyltarnas placering ska vara i omedelbar
anslutning till verksamheten och ge fri passage på
minst 1,2 meter bredd. När verksamheten är stängd
ska tillfällig skyltning alltid plockas undan.

3.3.2 Tillfällig marknadsföring
Med tillfällig marknadsföring avses affischering,
banners och banderoller m.m. på offentlig plats.
Reklampelare, reklam på busshållplatser,
reklamtavlor i stadsmiljö och utmed vägar ägs
normalt av privata företag och förfrågningar
hänvisas därför till respektive ägare.

Av estetiska skäl är det angeläget att reklamskyltar
inte dominerar i det offentliga rummet. Skyltar
större än 1 kvadratmeter kräver bygglov.
På offentliga platser i Hörby kommun får man
normalt inte sätta upp permanenta skyltar för
marknadsföring och reklam. Vid behov av
marknadsföring ska detta främst ske på bestämda
anslagstavlor eller i direkt anslutning till
verksamheten.

Affischering är tillåten på avsedda platser. Det är
inte tillåtet att sätta upp affischer på elskåp,
belysningsstolpar, träd osv. Tillstånd kan ges vid
speciella arrangemang och då får affischering ske
en vecka inför dess början och ska tas bort direkt
efter att det avslutats. För banners och banderoller
kan tillstånd ges i samband med arrangemang.
Tillstånd söks hos polismyndigheten.

3.3.1 Gatupratare och skyltar
Vissa verksamhetsutövare önskar att sätta upp
tillfälliga reklamskyltar på offentlig plats, så kallade
gatupratare eller trottoarpratare, för
marknadsföring eller för att locka in kunder. För
tillfälliga reklamskyltar på offentlig plats söks
tillstånd hos polismyndigheten. I ansökan anges
vilken typ av skylt som avses och var skylten ska
placeras.

Affischer, annonser eller liknande anslag som gäller
budskap från viss verksamhet på annan byggnad än
verksamhetsutövarens kräver också tillstånd av
polismyndigheten om de vetter mot offentlig plats.

3.3.3 Varuexponering
En butik kan exponera varor ur det egna
sortimentet i marknadsföringssyfte eller för
utsmyckning, det kan exempelvis vara
blomsterarrangemang, klädställ, ramper eller frukt.
Varuexponering ska ske i direkt anslutning till
verksamheten, utanför den egna fastigheten och
varorna tas in efter stängningsdags. Varor som
exponeras ska vara i

Utformning och placering av gatupratare har stor
betydelse för säkerheten och framkomligheten för
gående, cyklister, fordon och personer med
funktionsvariationer.
Skyltar och ställ behöver vara av sådan tyngd att de
inte kan flyttas av vinden. Bockskyltar ska utformas
så att personer med synnedsättning kan upptäcka
skylten. Vippskylt med utskjutande och liggande
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gott skick och hela och rena. Det ska finnas fritt
utrymme för gående, minst 1,2 meter eller mer, på
gångbana beroende på hur frekvent trafikerad den
är. Livsmedel bör förvaras en bit ovanför mark och
det bör vara fritt under så att renhållning
underlättas och risken för skadedjur minimeras.
Varuskyltningen får normalt inte sticka ut mer än 1
meter från fasaden.
Det är förbjudet att ställa upp trådburar, lastpallar,
förvaring av tomemballage m.m. För ingrepp i
marken krävs särskilt skriftligt tillstånd från
kommunen.
För varuexponering krävs att verksamhetsutövaren
söker polistillstånd. Utan tillstånd får ingen
uppställning av något slag ske utanför lokalens
fasad.

3.5 Byggande
Vid byggande eller renovering av byggnad kan
behov finnas av olika former av byggbelamring.
Exempel på sådana belamringar är bodar,
ställningar, containrar, upplag, byggsäckar och
kranar m.m. I första hand hänvisas byggbelamring
till den egna fastigheten/byggarbetsplatsen och i
andra hand till offentlig plats. Ambitionen ska vara
att använda så liten yta som möjligt under så kort
tid som möjligt. För uppställning av belamringar
krävs polistillstånd. Står belamringarna på trottoar,
gata eller parkeringsplats krävs även en
trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen ska
vara fullständigt ifylld och lämnas till kommunen
minst 5 arbetsdagar före arbetets start med skiss
visande trafikanordningarnas placering och
hänvisning till ritning.

och inte hindra trafik mer än nödvändigt.
Byggbelamringen ska förses med reflexer och vara
tydligt avskärmad. Byggskyltar ska sättas upp där
information om byggherre, konsulter,
entreprenörer m.m. framgår. Placeras byggskylt
utanför byggområdet krävs polistillstånd och
eventuellt bygglov.

3.6 Containers
Uppställning av container ska tydligt spärras av
med koner och reflexer och 1,2 meter måste
lämnas fritt för fotgängare för passage på
gångbana. En container ska tydligt markeras med
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress
och telefonnummer. Polismyndighetens tillstånd

Under tiden offentlig plats nyttjas till
byggbelamring ska området vara städat och vårdat
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belamring för att säkerställa framkomligheten.

krävs för uppställning. Fast uppställning av
container kräver bygglov. Det är viktigt att ta
hänsyn till brandrisken när en container placeras
nära en byggnad.

Valstugor, eller motsvarande anordning, är tillåtna
tidigast fem veckor innan ett politiskt val och de
ska tas bort senast tre dagar efter valet. Om
byggnadsarean är 15 kvadratmeter eller mindre och
om taknockshöjden inte överstiger 3 meter behövs
inget bygglov vid tillfällig uppställning.

3.7 Insamlingskärl för återvinning
Insamlingskärl som ställs upp för insamling av
returmaterial (glas, papper m.m.) och insamling av
kläder kräver både polistillstånd och bygglov på
offentlig plats.

Valaffischer får som tidigast sättas upp fem veckor
före ett politiskt val och tas ner senast en vecka
efter valet. Affischerna ska vara hela och fria från
klotter, trasiga affischer ska bytas ut eller tas bort.

3.8 Post‐ och tidningsanordningar
För brevlådor där postförsändelser lämnas och för
buntlådor för distribution, som ägs av postföretag
eller motsvarande, krävs endast samråd med
kommunen. För tidningsställ med gratistidning,
eller motsvarande, ska ansökan om polistillstånd
göras. Tidningsställ och liknande anordningar som
får beviljat tillstånd ska hållas välvårdade och fria
från klotter.

För valreklam i samband med val till
kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen,
Europaparlamentet eller i samband med
folkomröstning behövs normalt inte bygglov.
För demonstrationer eller valmöten söks separat
tillstånd hos polismyndigheten.

3.9 Valstugor m.m.
Inför de politiska valen är det vanligt att de olika
partierna i kommunen vill affischera sitt budskap
på platser där många passerar. Kommunens torg är
också en vanlig plats för partierna att ställa upp
sina valstugor. För dessa åtagande krävs att tillstånd
söks hos polisen.
Valstugor, bodar, tält eller liknande anordningar
hänvisas i första hand till Gamla torg. Tillstånd för
valstuga ska sökas hos polisen men det är
samhällsbyggnadsförvaltningen som fördelar
platser för valstugor mellan partierna. Det är därför
viktigt att samhällsbyggnadsförvaltningen
kontaktas innan ansökan om tillstånd lämnas till
polismyndigheten och att respektive aktör placerar
sin valstuga enligt de anvisningar som angivits.
Gångstråken på torget ska hållas fria från
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4 Övrigt
4.2 Kontakt för mer information

4.1 Andra tillstånd
Vid upplåtelse av kommunal mark kan även andra
tillstånd krävas beroende på vilken typ av
verksamhet som ska bedrivas på platsen. För
uteserveringar, vissa skyltar, staket, murar, ramper
m.m. krävs ibland bygglov.

Uteservering och torghandel
Telefon: 0415-37 80 00
Epost: samhallsbyggnad@horby.se

Serveringstillstånd
Telefon: 0415-37 85 80
Besök kan förbokas hos alkoholhandläggaren.
E-post: ingrid.m.andersson@horby.se

Om framkomligheten för trafikanter påverkas kan
en trafikanordningsplan (TA-plan) krävas där
verksamhetsutövaren får redovisa karta/ritning
över hur vägmärken och avstängningsanordningar
kommer att placeras.

Polisen
Telefon: 010-561 72 26
Telefontid kl. 09.30-11.30 tisdag-fredag.
Epost: tillstand.skane@polisen.se
Information & blanketter: www.polisen.se

Den som planerar att göra ingrepp i marken såsom
att borra eller gräva ska söka om grävningstillstånd.
För att servera och sälja livsmedel måste
registrering ske hos kommunen. För att servera
alkoholhaltiga drycker krävs
serveringstillstånd/alkoholtillstånd.

Övriga förfrågningar gällande
kommunens mark
Mark- och exploateringsingenjör
Epost: samhallsbyggnad@horby.se

I vissa fall ska länsstyrelsen kontaktas inför en
upplåtelse av mark. Det gäller exempelvis
verksamheter som omfattar evenemang i skyddad
natur, större tävlingar och arrangemang som
väsentligt kan påverka naturmiljön, tävling med
fordon på väg,
kampsportstävling/träning/uppvisning m.m.

Bygglov
Telefon: 0415 - 37 83 00
Epost: byggochmiljo@horby.se
Besöks- och telefontid: måndag, onsdag och
torsdag kl. 10-12 och tisdag 14.30-16.30.

Grävningstillstånd och TA‐plan
Telefon: 0415-37 80 00
Epost: samhallsbyggnad@horby.se
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5 Kartbilaga
5.1 Gamla torg

––

zon för torghandel

5.2

Nya Torg
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