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10.1 LEDANDE DOKUMENT 

 

Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 

 Taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1200) 

 Gatukostnadsreglemente (HKF 3100) 

 Allmänna lokala ordningsföreskrifter (HKF 1100) 

 

Föreskrifter för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun 

Arbetsanvisningar för tillstånd till och återställande av arbeten i Huddinge Kommun där 

kommunen är markägare. 

 

Trafikverkets interna föreskrifter och allmänna råd IFS 2003:1 

Trafikverkets vägar) 

 

Handbok arbete på väg 

(SKL och Trafikverket) 

samt Huddinge kommuns bilaga. 

 

Riktlinjer och råd för skyltning i Huddinge kommun 

Huddinge kommun 

 

Lagar: 

 Ordningslagen (SFS 1993:1617) 

 Avgiftslagen (SFS 1957:259) 

 Lag om tillfällig försäljning (SFS 1990:1183) 

 Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

 Lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) 

 Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) 
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10.2 UPPLÅTELSER PÅ OFFENTLIG PLATS 

Polistillstånd 

Polistillstånd behövs för alla upplåtelser på offentlig plats som används på ett sätt som inte 

stämmer överens med detaljplanen. Polisen remitterar ärendet till kommunen (MEX) som 

yttrar sig om det är kommunen som är markägare. Det ska inte skrivas avtal om 

arrende/hyra/nyttjanderätt om markupplåtelsen. Villkoren som behövs för upplåtelsen regleras 

i villkoren som kommunen kan bifoga polistillståndet och finns i färdiga mallar för detta. 

Dessa får modifieras för att passa varje upplåtelse. 

 

Riktlinjer  

På Huddinges hemsida finns en guide till dig som vill bedriva torghandel eller annan tillfällig 

verksamhet i Huddinge kommun. Länk: Guide och riktlinjer 

 

Arrangemang 

Arrangemang som anordnas av föreningar, organisationer, eller skolklasser utan kommersiell 

karaktär är kostnadsfria. Mat-/öltälten betalar priset för en tillfällig torgplats. 

 

Brygga 

Det är viktigt att upplysa den sökande om att det är den som äger bryggan som har ansvaret 

mot tredje man. Informera om att det kan vara nödvändigt att sätta upp skyltar om att dykning 

är förbjuden. Momsregistrering ska begäras in. 

 

Deposition 

Möjligheten i taxan att ta ut en deposition används främst vid nya tillståndshavare.  

 

Försäljning 

Det måste finnas att en skylt med näringsidkarens namn, adress och telefonnummer uppsatt på 

försäljningsstället. Tillstånd lämnas högst 5 år i sänder. 

 

Uteservering 

Söks tillstånd för första gången bör samtal ske med kommunens alkoholhandläggare. Har 

uteservering använts tidigare år finns förmodligen redan alkoholtillstånd.  

Det behövs tillstånd från miljökontoret om mat ska beredas på uteserveringen. Det kan även 

behövas tillstånd därifrån om det är en stor servering som kräver utökade möjligheter för 

toalettbesök. Detta ges i regel första gången serveringen uppförs.  

Kommer serveringen att blockera en utrymningsväg måste sökande kontakta 

brandmyndigheten.   

Sökanden måste informeras om att det måste finnas något som avgränsar serveringen, främst 

med tanke på synskadade. 

 

Platser 
Scenen i Sjödalsparken bokas hos kulturavdelningen 

Idrottsplatser bokas hos fritidsavdelningen. 

Stortorpsparken förvaltas av Bygdegårdsföreningen Stortorpsparken 

Andra platser finns beskrivna i dokumentet Guide och riktlinjer på kommunens hemsida. 

 

Avgifter och taxor 

Länk till Huddinge kommuns hemsida: HKF 1200 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

https://www.huddinge.se/globalassets/naringsliv/tillstand-och-regler/markupplatelse-guide.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/naringsliv/tillstand-och-regler/markupplatelse-guide.pdf
http://huddinge.se/globalassets/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/1-samhallsskydd-och-sakerhet/hkf-1210-avgifter-for-vissa-upplatelser-av-offentlig-plats.pdf
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10.3 SCHAKTTILLSTÅND 

Länk till Huddinge kommuns hemsida 

Schakttillstånd 

https://www.huddinge.se/naringsliv/tillstand-och-regler/schakt-och-trafikanordning/
https://www.huddinge.se/naringsliv/tillstand-och-regler/schakt-och-trafikanordning/
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10.4 GATUBESIKTNING, NYBYGGNAD PÅ FASTIGHET 

Obligatorisk gatubesiktning 

Innan etablering/byggstart ska Natur- och gatudriftsavdelningen kontaktas för en 

gatubesiktning av berörda ytor. Detta för att säkerställa eventuella skador på körbana, 

gångbana, kantstenar etc. innan byggnationen påbörjas. De skador som eventuellt finns, 

dokumenteras i ett protokoll som delges byggherren. 

 

Efter slutförda arbeten, när byggherren anser sig klar, meddelar byggherren Natur- och 

gatudriftsavdelningen, som utför en efterbesiktning. När den gatubesiktningen är utförd, och 

eventuella skador som uppkommit under byggtiden upptäcks, åtgärdas skadorna av Natur- 

och gatudriftsavdelningen som fakturerar byggherren för material och utfört arbete. Upptäcks 

inga skador vid besiktningen, delges byggherren en kopia på besiktningsprotokollet där det 

framgår. 

 

Undanflyttning av belysningsstolpar, elstolpar, elskåp, telestolpar, teleskåp etc. ombesörjes av 

byggherren, som själv tar kontakt med respektive bolag. 

 

Eventuell ombyggnad av gångbana/körbana i samband med iordningställande av ny infart, 

beställs och utförs av Gatudriftsenheten som fakturerar byggherren för material och utfört 

arbete om inte gatukostnad erlagts. 
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10.5 SKYLTAR 

 Polistillstånd krävs på allmän plats mark. 

 Sektionen för mark- och exploatering ansvarar för all reklam då det i ett avtal kan gälla 

många platser både offentlig plats och kvartersmark. 

 Skyltprogram finns för Kungens Kurva (finns i avtalspärm på Natur- och 

gatudriftsavdelningen). 

 Allmänna toaletter – reklamtavlor finansierar. (finns i avtalspärm på Natur- och 

gatudriftsavdelningen). 

 

 

Länk till Huddinge kommuns hemsida: 

Skyltar 

 

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/bygglov/nar-behover-du-bygglov2/#satta-upp-skylt
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10.6 MARKLÖSEN OCH SLÄNTINTRÅNG 

10.6.1 Släntintrång 

Om kommunen behöver anlägga slänt in på privatägd mark fordras ett avtal mellan 

kommunen och fastighetsägaren. Detta avtal, ofta kallat släntavtal eller släntmedgivande, är 

av typen nyttjanderätt och ska upprättas av Mark- och exploateringssektionen. En automatisk 

rätt för kommunen att anlägga slänt på privatägdmark finns inte, utan det är en 

förhandlingsfråga mellan parterna. Som praxis betalas ingen kontant ersättning ut till 

markägaren utan kommunen ser till att inga kostnader uppstår för denne, exempelvis planterar 

ny växtlighet. I vissa fall finns det i aktuell detaljplan så kallade z-områden utmed vägarna 

som ger kommunen rätt att anlägga slänt in på privatägd mark. Avtal fordras mellan parterna 

även i detta fall, dock stärks kommunens rätt att anlägga slänt om z-område finns i 

detaljplanen. 

Vid ett investeringsprojekt som bara omfattar släntintrång dvs ingen form av marklösen kan 

Gatu- och trafiksektionen själva upprätta dessa avtal. 
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10.6.2 Marklösen 

När mark fordras från annan markägare för att genomföra anläggandet av exempelvis gator 

finns det två vägar att gå. I första hand ska kommunen försöka förhandla med markägaren om 

ett markköp, en så kallad överenskommelse om fastighetsreglering. Denna överenskommelse 

upprättas av Mark- och exploateringssektionen och reglerar vilken mark som är fråga för 

fastighetsreglering, pris för marken etc. Efter att parterna kommit överens söker Mark- och 

exploateringssektionen fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten som sedan handlägger 

ärendet.  

 

Är en överenskommelse inte möjlig med markägaren kan man i andra hand gå direkt till 

lantmäterimyndigheten och begära fastighetsreglering, inlösen. Detta alternativ är bara möjlig 

om den aktuella marken är allmän plats (gatumark eller parkmark) i detaljplanen för området, 

om sådan finnes. Denna ansökan ska Mark- och exploateringssektionen stå för även här.  

 

En överenskommelse med markägaren ska alltid vara första alternativ, även om planstöd 

finns. Oavsett om man har en överenskommelse med markägaren eller om man löser in 

marken ska lantmäterimyndigheten i Huddinge handlägga ärendet. Denna handläggning går 

oftast fortare om det finns en överenskommelse mellan parterna. Handläggningstiden är ca 

några månader innan kommunen får tillträde till marken. Lantmäterimyndigheten kan i vissa 

fall bestämma om förtida tillträde, för besked om detta är möjligt kontakta 

lantmäterimyndigheten.  
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10.7 HUVUDMANNASKAP 

I kommunen finns tre väghållare: 

 

 Trafikverket för statliga vägnätet 

 Kommunen för kommunala vägar 

 Samfällighetsföreningar för enskilda vägar 

 

I detaljplanen regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser. Enligt Plan- 

och bygglagen ska kommunen vara huvudman för vägnätet inom detaljplan, om det inte finns 

särskilda skäl för något annat. 

Läs mer i bilaga 1 till HKF 3100 

HKF 3100 (gatukostnadsreglemente) 

 

Alla vägföreningar som bildades enligt 1939 års lag om enskilda vägar är i Huddinge 

ombildade till gemensamhetsanläggningar enligt Anläggningslagen och förvaltas av en 

samfällighetsförening enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter. 

 

 

 

I Solen finns ett skikt som visar väghållare i Huddinge kommun: 

 

Skiktet finns under exploatering och heter väghållarkarta. 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/3-trafik-och-vagar/hkf-3100-gatukostnadsreglemente-for-huddinge-kommun.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/3-trafik-och-vagar/hkf-3100-gatukostnadsreglemente-for-huddinge-kommun.pdf
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10.8 GATUKOSTNADER 

Enligt Plan- och bygglagen, kap 6 §§ 24-38, har kommunen rätt att ta ut kostnaden för att 

anlägga och förbättra gatorna i ett område med detaljplan där kommunen är huvudman, dvs. 

ansvarig för utbyggnad av gator mm. Gatukostnad fördelas på ägarna till de fastigheter, som 

omfattas av utbyggnaden och ska täcka kommunens kostnader för anläggning av gata, gång- 

och cykelvägar, belysning, parker samt inlösen av mark för dessa ändamål. Innan kommunen 

bygger om gatorna ska kommunen besluta om uttag av gatukostnader efter samråd och 

utställelse. Kostnaderna ska vara relaterade till områdets behov av gator och andra allmänna 

platser. 

 

Kommunen beslutar, med stöd av PBL 6 kap 24 §, avgränsningen av det område inom vilket 

fördelning av gatukostnader ska ske (fördelningsområde), de kostnader som ska fördelas 

(kostnadsunderlag) samt grunderna för fördelning av dessa kostnader (fördelningsgrund). 

Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden måste fatta beslut om gatukostnader samtidigt som beslut om 

detaljplanen. Beslut om samråd för planen samtidigt med beslut om gatukostnadssamråd. 

Beslut om utställning av detaljplanen samtidigt som gatukostnadsutställning. Beslut att 

godkänna detaljplanen samtidigt som beslut om gatukostnadsuttag. 

Detaljplanen fortsätter sedan till kommunfullmäktige för antagande. Beslutet om 

gatukostnadsuttag fattas bara av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, § 200 med ändring 2011-

10-10, § 188.  

 

HKF 3100 (länk till reglementet) 

 

Gatukostnader - Huddinge kommun 

(läs mer på kommunens hemsida) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/3-trafik-och-vagar/hkf-3100-gatukostnadsreglemente-for-huddinge-kommun.pdf
http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/gatukostnader/
http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/gatukostnader/

