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Inledning 
Denna taxa innehåller grunder för att beräkna avgifter för upplåtelse av 
offentliga platser inom detaljplanelagda områden och områden som kommunen 
jämställt med sådan plats.  
 
När offentlig plats behöver användas för annat ändamål än vad den är planerad 
för görs ansökan om tillstånd hos polismyndigheten. Begreppet offentlig plats 
avser bland annat vägar, gator, gångbanor, cykelvägar, torg, grönområden och 
parker. Stöd för kommunernas rätt att yttra sig i tillståndsärenden och att 
meddela villkor för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). Polistillstånd 
krävs inte om offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning 
och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om 
offentlig plats nyttjas för avsett ändamål till exempel då ett torg används för 
torghandel, fortfarande krävs dock kommunens tillstånd till detta.  
 
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, m.m. Kommunen har rätt att ta ut en avgift med belopp som kan 
anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av 
denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga 
omständigheter. Kommunen har rätt att ta ut avgift först när polistillstånd har 
lämnats.  
 
Utöver ovan nämnda lagar ska också, vid varje tillfälle gällande lokala 
föreskrifter och bestämmelser tillämpas. 
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1 Taxa 
Upplåtelseavgifterna är enligt nuvarande lagstiftning momsbefriade.  
Avgifter erläggs mot faktura.  
Polistillståndet utgör underlag för fakturering. Avgift erläggs för den tidsperiod 
polistillstånd beviljas.  
Avgiften inbegriper inte kostnader för att återställa den disponerade marken i 
ursprungligt skick, inte heller fördyrande kostnader för gaturenhållning, 
vinterväghållning eller parkskötsel. Dessa kostnader debiteras i förekommande 
fall sökanden separat. 
 
1.1 Byggetableringar av tillfällig karaktär såsom; 

Byggnadsställningar, upplag, arbetsområden, bodar, containers 
mm. 

Ändamål Zon Avgift 2023 Avgift 2022 Anmärkning 
Byggetablering 
inom 
centrumtriangeln 

Centrumtriangeln 28 
kr/m2/påbörjad 

månad 

25 
kr/m2/påbörjad 

månad 

Se bilaga 1 

Byggetablering 
tätort 

Tätort 15 
kr/m2/påbörjad 

månad 

13 
kr/m2/påbörjad 

månad 

Se bilaga 2 

Uppställning av 
enskild 
container/byggbod 

Oavsett zon 715 
kr/påbörjad 
vecka 

650 
kr/påbörjad 
vecka 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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