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Avgifter för upplåtelse av mark på offentlig
plats 2022
A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* - Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon
(ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)
* - Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon
(ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24
A2 Annat
* - Cirkus
Brandvakt vid cirkusföreställning

Avgift

Minsta
avgift

9 kr/m² per påbörjad
vecka

462 kr

8 kr/m² per påbörjad
vecka

462 kr

Självkostnad för städning
och förbrukningsavgifter
Räddningstjänstens
prislista

* Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter et c.) 462 kr per ansökan
* - Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar Ingen avgift
anordnade tillfälliga arrangemang av
näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna
m.fl.
B Övrigt syfte
* - Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer
och dylikt

10 kr/m² per påbörjad
vecka eller grundavgift
20 611 kr plus 2 kr/m²
per påbörjad vecka.
Lägsta avgift tillämpas.

462 kr

C Ideellt och politiskt syfte
* - Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, Ingen avgift
teatermobilen, valmöten m.m.
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Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför
avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer
och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar
invid husvägg räknas som 5 m2.
D Speciella avgifter
D1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte
– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad Självkostnadspris
(gata-park)
Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata- Självkostnadspris
park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av Ingen avgift
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne
erfordras)
D2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis)
– Vid kommersiellt och övrigt syfte
308 kr per påbörjad vecka
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om
nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av
avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgiven verksamhet etableras på avsedd plats inom en månad
efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras
kommunens krav ned till minsta avgift.
Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna
taxa när särskilda skäl föreligger.
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