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Begäran om y rande

 

Bifogade handlingar översänds till kommunen för yttrande enligt 3 kap. 2 § (1993:1617) ordningslagen.

 

Polismyndigheten önskar svar på följande frågor.

 

1. Om den i ansökan aktuella platsen är detaljplanelagd, samt i förekommande ifall platsen har

detaljplanelagts och upplåtits som allmän plats eller kvartersmark?

2. Om marken i fråga förvaltas av kommunen?

3. Om kommunen enligt 3 kap. 2 § ordningslagen tillstyrker eller avstyrker den tilltänkta användningen av

platsen?

4. Om kommunen för sin tillstyrkan uppställer villkor enligt 3 kap. 15 § ordningslagen?

 

Svar på frågorna 3 och 4 önskas inte ifall tillståndsärendet (i sin helhet) avser mark som förvaltas av någon

annan än kommunen, eller (i sin helhet) avser kvartersmark som är detaljplanelagd för annat ändamål än

hamnverksamhet och den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med kommunen.

 

Svar önskas senast 2021-11-15.Vänligen uppge Polismyndighetens diarienummer i remissvaret (se ovan).

Svarsadress:  llstandsenheten.uppsala@polisen.se

 

Vänligen,

 

Urban Davidsson

Handläggare

Rättsavdelningen Region Mitt

Inkom 2021-10-19

Dnr KS-2021-53-75

Dpl 210

mailto:tillstandsenheten.uppsala@polisen.se


Telefon: 010-5676952

urban.davidsson@polisen.se

Polismyndigheten

Box 3007

750 03  UPPSALA

Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

 

OBS:Det här e-postmeddelandet har si ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade  ler

om du inte känner igen avsändaren och vet a innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.

OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer

om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du IT-support.

Inkom 2021-10-19

Dnr KS-2021-53-75

Dpl 210

https://polisen.se/

