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Frågor och svar - markupplåtelser 

Finns det någon ledig plats? 
För att kunna ge ett korrekt svar krävs det att du kan beskriva vad  platsen/marken ska användas 

till. Kommer det att generera mycket trafik? Önskar du ha tillgång till platsen/marken tillfälligt 

eller planerar du en mer permanent verksamhet? Förklara helst skriftligen med en kort 

beskrivning samt gärna på en plan/karta. 

Hur får jag reda på vem som äger marken? 

Bäst är att kontakta Kontaktcenter eller Lantmäterimyndigheten. Ring tfn nr 08-523 010 00.  

De kan förmedla om det är Kommunen, Telge Fastigheter, Telge Bostäder eller någon annan 

som äger marken. Är det kommunen som är markägare ska du kontakta i första hand Enheten 

Upplåtelser och Tillstånd. 

När behöver jag polistillstånd? 
Då marken enligt detaljplan har definierats som offentlig plats, krävs ett tillstånd från polisen. 

Södertälje kommun är markägare till nästan samtliga offentliga platser i Södertälje kommun. 

Kommunen får därför begäran om tillstånd på remiss där villkoren för upplåtelsen definieras. Är 

platsen/marken utanför detaljplan eller på kvartersmark, gäller en annan upplåtelseform. 

Kontakta markägaren för att få deras godkännande. 

Hur söker jag polistillstånd? 

Du kan hitta ansökan och information om tillståndsansökan på Polisens hemsida webbplats. 

Ansökningsblanketten finns även här på webbplatsen under Stad, miljö och boende. 

https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-

ordningslagen/ 

Kostar det något att upplåta kommunens mark? 

Taxor och avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige i Mål och Budget. Det finns olika 

avgifter beroende på vilket syfte och i vilken omfattning upplåtelsen och nyttjandet av marken. 

Då det gäller övrig mark har kommunen i uppdrag att ta ut marknadsmässigt pris. Kontakta 

Enheten Upplåtelser och Tillstånd för mer information. 

Finns någon annan plats att nyttja som inte kräver polistillstånd? 

Ja, kommunen är markägare till mycket mark. Ofta finns denna på ej detaljplanelagd mark. För 

lämpligt ändamål arrenderar kommunen gärna ut denna.  

Du kan också kontakta privata markägare. Gäller det viss försäljning kan du också bli 

torghandlare. Se nästa fråga. 
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Hur kan jag bli torghandlare? 

Du kontaktar Ann Lind/Ninos Jacobsson på tfn nr 08-523 031 22/08-523 01280 och meddelar 

ditt intresse för att bli torghandlare på Stora Torget i Södertälje. Det är torgdagar på onsdagar, 

fredagar och lördagar.  Önskar du stå på Klockartorget i Järna, kontakta Anders Bengs tfn nr 08-

523 037 72. 

 
Hur gör jag om jag vill ställa upp en korvkiosk på kommunens mark? 
Ring någon av våra markupplåtare och fråga om lämplig och godkänd plats. Efter det ska du 
söka polistillstånd. Se under punkten ”Hur söker jag polistillstånd”. 
 

Vem ska jag kontakta om jag vill uppträda i en av Södertäljes parker med gitarr 
och en liten högtalare? 
Ring och fråga kommunens markupplåtare om platsen är ledig, sen ska polistillstånd sökas. Är 
du musiker utan högtalarförstärkt musik krävs inget polistillstånd enligt de Lokala 
ordningsföreskrifterna. 
 

Jag har precis köpt ett café/restaurang och vill ha en uteservering, hur gör jag? 
Kontakta kommunens markupplåtare för mer information. Sök därefter polistillstånd. Till denna 
ansökan ska skiss bifogas där placering och storlek framgår. 

 


