Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd behövs för sin markupplåtelse.



















Ansökan om TA-plan skall lämnas in till samhällsbyggnadskontoret.
I det fall trafiken (inkl. gång- och cykeltrafik, exkl. kollektivtrafik) behöver ledas om ska en
trafikanordningsplan lämnas in till samhällsbyggnadskontoret i förväg.
Alla föremål som placeras inom 4,5 meter från kontaktledning / el-ledning måste jordas
Kontakt måste tas med kommunens entreprenör i detta fall One Nordic både vid på och avetablering av ställning.
Föremål får inte placeras närmre räl än 1,5 meter, vid spårgata.
Ytor för gång- och cykeltrafik ska hållas fria. Endast i undantagsfall får upplåtelsen inkräkta på
gång- och cykelvägar som i så fall skall ersättas med alternativa vägar. Om byggnadsställning
mot fasad krävs på gångbana, skall man i de fall det är möjligt alltid göra en säker gångtunnel för
gångtrafikanter.
Alternativa vägar eller passager förbi hinder skall utformas med god framkomlighet och
tillgänglighet. Den alternativa vägen eller passagen skall vara minst 1,2 meter bred för gångtrafik
och minst 2,5 meter för gång- och cykeltrafik eller enbart cykeltrafik.
Det är ej tillåtet att parkera fordon i eller i anslutning till en upplåten yta.
Den upplåtna ytan ska hållas ren och välvårdad och marken ska skyddas från skador.
God ordning ska råda på platsen även under på- och av-etablering.
Marken ska återlämnas städad och i övrigt i samma skick som innan upplåtelsen.
Om skador har uppstått ska tillståndshavaren åtgärda dessa.
Under upplåtelsetiden är tillståndshavaren ansvarig för all skötsel inom och intill området såsom
städning, gräsklippning, snöröjning m.m.
Om inte annat framgår under specifika villkor, tillåts endast tillståndshavarens logotype och
information om verksamheten som inte är kopplad till varumärken.
Utrustning och bygganordningar t.ex. tält och maskiner ska, förutom eventuella permanenta
dekaler med företagsnamn, vara fria från reklam
Om etableringen skymmer vägmärken t ex reglering för parkering och parkering ska vara kvar på
platsen måste dessa

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd.
Detta då alla upplåtelser är unika
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