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Taxa 
Bestämmelser 

Allmänt 

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, mm. 
Lagen säger att avgifter beräknas med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, 
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och 
övriga omständigheter.   

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 lagen. Det ankommer också på tekniska nämnden att 
vid behov ta fram förslag till reviderad taxa.   

Avgifterna är beroende av var den upplåtna marken är lokaliserad. Se bilaga 
Försäljningszoner.  

Avgiftsskyldighet 

Tillståndshavaren erlägger avgift enligt denna taxa och står för samtliga övriga 
kostnader som uppstår i samband med upplåtelsen. 

Avgift ska erläggas av tillståndshavaren oavsett om eller i vilken utsträckning 
(tid eller yta) tillståndshavaren nyttjar platsen. 

Om Samhällsbyggnadskontoret har handlagt ärendet utgår administrativ avgift 
oavsett om tillståndet har börjat gälla. 

Minsta avgift samt avgiftsbefrielse i vissa fall 
 
För markupplåtelser utgår alltid en administrativ avgift om 900 kr. Detta gäller 
dock inte stadsodlingar och allmänna sammankomster som är helt 
avgiftsbefriade. 
 
Kostnadsfria evenemang för allmänheten är – utöver den avgift som framgår 
av punkten ovan – avgiftsbefriade. 
 
Icke-kommersiell informationsspridning som utförs av ideella organisationer 
är – utöver den avgift som framgår av första punkten – avgiftsbefriade. 

 

Fakturering 

Fakturering sker i efterhand. Vid längre upplåtelser så fakturerar vi vid 
årsskifte och vid upplåtelsens slut. 



  3 (6) 

  

Avgifter för återställande och skador 

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. 

 

Asfaltsbeläggning ska alltid återställas av samhällsbyggnadskontoret. 
Återställning av mark eller andra beläggningar genomför 
samhällsbyggnadskontoret i de fall den som orsakat skadan inte själv utför 
återställningen. För återställningen debiteras de faktiska kostnader som 
samhällsbyggnadskontoret har för arbetet.  
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Avgifter för markupplåtelser 

 

Typ av upplåtelse Debiteringsmetod Försäljningszon       
1 + 2 

Försäljningszon 3 

Gatupratare / Vepor på 
stativ 

Kronor per styck 
och år 

2 000 
 
 

1 500 
 
 

Fast installerade 
reklamskyltar  

Kronor per 
påbörjat år och m2 

yta 

‐  1 500 

Försäljning av varor och 
tjänster, inklusive 
informationsspridning i 
kommersiellt syfte 

 Kronor per m2 och 
påbörjat dygn 

30  10 

Valbodar  Kronor per 
valperiod och 

plats. 

1 000               1 000 

Försäljning på anvisad plats 
vid Hötorget.  

Kronor per m2 och 
påbörjat dygn 

15  ‐ 

Försäljning via food truck   Kronor per m2 och 
påbörjat dygn 

30   10 

Filminspelning  Kronor per 
påbörjat dygn 

1000  500 

Elsparkcykel/Elscooter  Kronor per fordon 
och påbörjat dygn 

2,50  2,50 

Marknader   Kronor per m2 och 
påbörjat dygn 

30  10 

Loppmarknader  Kronor per m2  och 
påbörjat dygn 

‐  10 

Uteserveringar 
 

Kronor per m2 och 
påbörjat dygn. 

2,50  1,50 

Kiosker  Kronor per plats 
och år.  

40 000  20 000 

Varuexponering  Kronor per m2 och 
påbörjat dygn 

7  3,50 
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Konserter och festivaler 
större än 1000 m2 

Kronor per 
påbörjat dygn och 

plats 

5 000  4 000 

Konserter och festivaler 
mindre än 1000 m2 

Kronor per 
påbörjat dygn och 

plats 

2 000  1 000 

Tivoli större än 1000 m2  Kronor per dag och 
plats 

5 000  4 000 

Tivoli mindre än 1000 m2  Kronor per dag och 
plats 

2 000  1 000 

Motionslopp (depåer, start‐ 
och målområde) 

Kronor per m2 och 
påbörjat dygn 

30  10 

Friluftsträning med inträde 
eller krav på medlemskap 

Kronor per plats 
och timme 

400  400 

Byggetableringar samt 
upplag och lagringsytor 

Kronor per m2 och 
påbörjat dygn  

2  1  

Event eller mindre 
tillställningar av icke 
offentlig karaktär 

Kronor per plats 
och dygn. 

‐  2 000 

Dekoration vid entré, t ex 
blomkrukor och lyktor. 

Kronor per m2 och 
år 

2 000  1 000 

Container  Kronor per styck 
och påbörjat dygn 

400  400 

Insamlingskärl t ex 
klädinsamling och 
återvinning 

Kronor per styck 
och år 

2 000  1 500 

Tillgång till el i samband 
med markupplåtelse. Vissa 
platser. 

Kronor per 
påbörjat dygn 

100  ‐ 

Event större än 3000kvm 
på Himmelstalund 

Kronor per 
påbörjat dygn 

‐  6 000 

Event mindre än 3000kvm 
på Himmelstalund 

Kronor per 
påbörjat dygn 

‐  2 000 
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