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Taxa för markupplåtelser i
Norrköpings kommun
TN 2015/0337

Förslaget godkänt av tekniska nämnden den 22 september 2016 och beslutad av
Kommunfullmäktige den 19 december 2016. Avgifterna gäller från och med 1
april 2017.
Angränsade styrande dokument utgörs främst av tekniska nämndens riktlinjer för
markupplåtelse TN 2015/0337 och kommunfullmäktiges Torgavgifter 1981/224.

TEKNISKA NÄMNDEN
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Taxa
Bestämmelser
Allmänt
1. Avgifterna är framtagna i enlighet med bestämmelserna i Lag (1957:259) om
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats. Lagen
säger att avgifter beräknas med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens
fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga
omständigheter.
2. Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Det ankommer på tekniska nämnden
att i enskilda fall som inte regleras av taxan besluta om avgift i enlighet med de
grunder som anges i Lag (1957:259). Det ankommer också på tekniska nämnden
att vid behov ta fram förslag till reviderad taxa.
3. Avgifterna är beroende av var den upplåtna marken är lokaliserad. Se bilaga
Försäljningszoner.
Avgiftsskyldighet
4. Tillståndshavaren erlägger avgift enligt denna taxa och står för samtliga övriga
kostnader som uppstår i samband med upplåtelsen.
5. Avgift ska erläggas av tillståndshavaren oavsett om eller i vilken utsträckning
(tid eller yta) tillståndshavaren nyttjar platsen.
6. Undantag till punkt 5 kan godkännas i det fall verksamheten som
markupplåtelsen avsett avslutas tidigare än förväntat och kommunen meddelas
minst 4 veckor innan en ny debiteringsperiod inleds. Då debiteras enbart den tid
under vilken marken har tagits i anspråk. Tillståndet till markupplåtelsen upphör
samtidigt att gälla.
7. Väderförhållanden eller andra faktorer som kan påverka möjligheten att
använda den upplåtna ytan men som inte kan kontrolleras av kommunen påverkar
inte avgiften.
Avgiftsbefrielse
8. Avgiftsbefrielse gäller i de fall ett evenemang är öppet för allmänheten och att
det är kostnadsfritt att delta.
9. Avgiftsbefrielse gäller för ideella organisationer som utför icke-kommersiell
informationsspridning.
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Fakturering
10. Fakturering sker i efterhand. Vid längre upplåtelser kan fakturering ske
kvartalsvis om tillståndshavaren så önskar.
Avgifter för återställande och skador
11. För skador på träd ska kommunen ersättas. Med skador avses här skador på
trädets bark in till ved, skador på rötter som är större än 3 cm i diameter och finns
inom trädets droppzon eller skador på grenar med omkrets större än 15 cm.
Trädets storlek avgör ersättningsbeloppet, följande gäller:




15-25 cm i stamomfång debiteras 15 000 kr per skada.
25-35 cm i stamomfång debiteras 30 000 kr per skada
Större än 35 cm i stamomfång debiteras 50 000 kr per skada.

12. Asfaltsbeläggning ska alltid återställas av tekniska kontoret. Återställning av
mark eller andra beläggningar genomför tekniska kontoret i de fall den som
orsakat skadan inte själv utför återställningen. För återställningen debiteras de
faktiska kostnader som tekniska kontoret har för arbetet.
Avgift vid otillåtet nyttjande av offentlig plats m.m.
13. Föremål som utplacerats utan tillstånd på offentlig plats avlägsnas.
Kommunens avgift för bortforsling och förvaring samt eventuell avfallshantering
utgår med faktiska kostnader, dock minst 3000 kr.
14. För tillstånd som söks i efterhand debiteras markupplåtelseavgift + 50 % i
enlighet med avgifterna i denna taxa.
15. För ianspråktagen mark utan tillstånd debiteras markupplåtelseavgift + 100 %
i enlighet med avgifterna i denna taxa.
Minsta avgift
16. Oavsett övriga avgifter i denna taxa debiteras alltid minst 400 kr för
markupplåtelsen. Undantaget är stadsodling som är avgiftsfri.

4 (5)

Avgifter för markupplåtelser
Typ av upplåtelse

Affischering (inkl.
banderoller, vepor och
flaggor)

Debiteringsmetod

Försäljningszon
1+2

Försäljningszon 3

Se bilaga

Se bilaga

Kronor per
påbörjat år/månad
och m2 yta

2000/200

1500/150

Kronor per styck
och år/månad.

2000/200

1500/150

Fast installerade
reklamskyltar

Kronor per
påbörjat år/månad
och m2 yta

‐

1500/150

Informationsspridning i
kommersiellt syfte

Räknas som
försäljning. Kronor
per m2 och månad
(30 dagar i
följd)/dag

Gatupratare och vepor på
stativ

Valbodar

Kronor per
valperiod och
plats.

‐/ 30

1000

250/10

1000

Försäljning av varor och
tjänster

Kronor per m2 och
månad (30 dagar i
följd)/dag

‐/ 30

Försäljning på anvisad plats
vid Hötorget.

Kronor per m2 och
månad/dag

450/15

Försäljning via Food truck

Räknas som
försäljning. Kronor
per m2 och månad
(30 dagar i
följd)/dag

‐/ 30

Marknader och
loppmarknader

Räknas som
försäljning. Kronor
per m2 och månad
(30 dagar i
följd)/dag

‐

Uteserveringar

Kronor per m2 och
månad.

70

35

Kronor per plats

40000

20000

Kiosker

250/10

‐

250/10

250/10
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och år.
Varuexponering

Kronor per m2 och
månad

200

100

Konserter och festivaler
större än 1000 m2

Kronor per dag och
plats

‐

5000

Konserter och festivaler
mindre än 1000 m2

Kronor per dag och
plats

2000

1000

Cirkus och Tivoli
större än 1000 m2

Kronor per dag och
plats

‐

5000

Cirkus och Tivoli
mindre än 1000 m2

Kronor per dag och
plats

2000

1000

Motionslopp (depåer, start‐
och målområde)

Kronor per m2 och
dag

30

10

Kronor per plats
och timme

400

400

Stadsodling

Kronor per månad
och pall

0

0

Byggetableringar samt
upplag och lagringsytor

Kronor per månad/
vecka/dag och m2

30/10/2

15/5/1

Friluftsträning

