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LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING
F42/2021

Taxa för tillfällig upplåtelse av offentlig plats

antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 2021
och gällande från och med den 8 april 2021
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Allmänna bestämmelser för samtliga upplåtelseändamål avseende tillfällig upplåtelse av
offentlig plats
1§
Avgifter i nedanstående tabell är beslutad med stöd av Lag (1957:259)
om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats
Moms på avgifterna tillämpas enligt Riksskatteverkets rekommendation:
Tillhandahållande av enbart mark för torg- och marknadsplatser får anses utgöra
skattefri upplåtelse av fastighet. För att skatteplikt skall ifrågakomma måste
upplåtelsen till huvudsaklig del avse särskilda anordningar, t. ex. dyrbarare montrar
eller andra tjänster.
Avgifterna indexregleras årligen enligt KPI, basmånad för indexuppräkning är
oktober 2017.
2§
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för
många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och
andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanen.
3§
För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av
polismyndigheten. Ansökan ska göras skriftligt till polisen. Kommunen är
remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas.
4§
Försäljning av tillstånd är inte tillåten
5§
Skulle verksamheten som erhållit tillstånd att använda offentlig plats
påverka stadens drift som t ex vinterväghållning tar verksamhetsutövaren över
ansvaret för detta på och i nära anslutning till tillståndsgiven yta.
6§
En depositionsavgift enligt denna taxa erläggs då man också får beviljat
tillstånd för parkering i anslutning till det tillståndet avser. Avgiften
återbetalas i sin helhet eller i fallande grad beroende på hur stor återställning
som staden tvingas att göra.

Upplåtelseändamål

Avgift

Tillämpning av avgift

Kiosker, serveringar, försäljningsplatser m m
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är att bedriva försäljning eller verksamhet i anslutning till försäljning.
Upplåtelseändamålen under rubrik 1 innebär att tillståndshavaren bedriver en verksamhet på offentlig plats. I vissa fall ger det ett tillskott av serveringsyta till en
redan befintlig rörelse, exempelvis uteserveringar (och permanenta serveringsverandor.) I andra fall utgör de en fristående enhet, som ska vara komplett med de
funktioner som krävs för att verksamheten ska fungera.
55 227 kr kr/år Årsavgiften/m2 överstigande 25 m2 baseras på
1.1 Permanent kiosk- och serveringsbyggnad Fristående kiosk- och
serveringsbyggnader om max 25 m2 stående på plats hela året. Följer bygglovets längd.
angiven årskostnad dividerat med 25
1.2 Säsongbetonad kiosk- och serveringsbyggnad
Fristående kiosk- och serveringsbyggnad stående på plats del av år. Normalt 5 månader
i sträck, kan förlängas maximalt 2 månader ytterligare vid ansökan, taxa enligt 1.4.
1.3 Permanent uteservering
Tillbyggnad belägen på offentlig plats men i anslutning till och beroende av lokal.
1.4 Uteservering
Yta för bord och stolar i anslutning till serveringslokal. Upplåtelsen sker under
sommar-/vintersäsong upp till tre år i följd. Normalt 5 månader i sträck, kan
förlängas maximalt 2 månader ytterligare vid ansökan.
1.5 Försäljningsplatser - tillfällig försäljning på offentlig plats som inte är avlyst
enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandel.
T ex kioskvagnar, Food truck samt annan ”pop-up”-verksamhet. Gäller också t
ex jordgubbsförsäljning, glassboxar och liknande utanför butikslokal samt bar på
uteservering. Maximalt 5 månader i sträck.
1.6 Julgransförsäljningsplats
Gäller också t ex jordgubbsförsäljning, glassboxar och liknande utanför butikslokal
som står på offentlig plats.
Försäljningsperioden för julgranar är mellan 30/11 och 24/12.
1.7 Skyltvaror/demonstrationsobjekt i direkt anslutning till butikslokal
Skyltvaror som upptar gångyta i direkt anslutning till butiksfasad. Ingen försäljning får
bedrivas på yta för skyltvaror, om försäljning ska ske används punkt 1.5.

27 926 kr

kr/säsong (5 månader)
Byggnader > 25 m2 motsvarar halvårskostnaden dividerat
med 25

2 209 kr

Avgift per m2 och år.

1 117 kr

1 563 kr

782 kr

2 543 kr

(Årsavgiften enligt 1.1 dividerat med 25 m2)

Avgift per m2 och säsong

(Årsavgiften enligt 1:2 dividerat med 25 m2)

Avgift per vecka och plats

Avgift per vecka och plats

kr/plats o år

Upplåtelseändamål

Avgift

Tillämpning av avgift

2. Reklam, hänvisning, distribution och skyltar
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är reklam, marknadsföring och information som vänder sig till de som rör sig på offentlig plats. Media kan vara
av olika teknik - sedvanliga skyltar, affischer, vepor, banderoller, bildskärmar, filmprojicering och målning direkt på olika ytor. Upplåtelserna kan ha reklam etc
som huvudsyfte, men de kan också utgöra del i annan upplåtelse, typ reklamvepa fäst på byggnadsställning.
2.1.1 Löpande reklamupplåtelser.
2 605 kr
Avgift per m² affischyta och år.
Stillastående bilder såväl som bildväxling, belysta som obelysta.
Reklam eller varumärkesskylt av enkel karaktär, t ex ej belyst reklamtavla, skylt eller
affischpelare.

2.1.2 Löpande reklamupplåtelser
Digital visning av reklam.
2.2 Tillfällig reklam
Stillastående bilder såväl som bildväxling, belysta.
2.3 Informationstavlor, samlingstavlor och hänvisningsskyltar
För museer, sjukhus, skolor och andra allmännyttiga ändamål samt industriområde.
Hänvisningsskyltar tillstyrks endast i undantagsfall och inte för kommersiella ändamål.
2.4 Banderoll
Banderoll, banér, flagga fäst på gatuanordning eller hängande över gågata.
Tillstyrks aldrig över Trafikverkets väg.

10 420 kr

Avgift per m² bildyta och år.

344 kr/m2

Avgift per m² affischyta och påbörjad vecka.
Lägst 3 690 kr/föremål.

3 845 kr

Avgift per plats och år.
Nolltaxa om inget reklaminslag.

417 kr

Avgift per påbörjad dygn och reklamföremål.

2.5 Varumärkesskylt
Reklam eller varumärkesskylt av enkel karaktär, t ex "gatupratare" i direkt eller nära anslutning till
butikslokal eller liknande.
2.6 Byggskylt, reklam på byggnadsställning, reklamvepa
Avser skylt eller vepa på byggnadsställning eller liknande i reklamsyfte samt
byggskyltar.

2 595 kr/m² skyltyta
och år

2 543 kr/år och skylt

Avgift per skyltyta och år. För skylt eller vepa krävs
bygglov.
Mindre än 15 m² utan reklam ingen avgift.

Upplåtelseändamål

Avgift

Tillämpning av avgift

3. Markdisposition i samband med evenemang, kultur, sport och idrott.
Motsvarar ordningslagens allmänna sammankomst och offentlig tillställning, där offentlig plats ianspråktas. Här återfinns också anläggningar för sportaktiviteter
av olika slag av ideell förening.
3.1 Evenemang utan avgift
Arrangemang utan direkt koppling till en eller
Hjälpverksamhet och samhällsinformation Ingen
flera produkter eller företag. Om det finns
avgift för hjälpverksamhet eller
koppling till produkt/produkter och/eller företag samhällsinformation i mindre omfattning utan
som ska marknadsföras bedöms arrangemanget
inslag av försäljning och reklam.
enligt 3.2.
Sammankomst enligt OrdL 2 kap1§ p1
Ingen avgift för sammankomst som utgör
demonstration eller som annars hålls för
överläggning, opinionsyttring eller upplysning i
allmän eller enskild angelägenhet.
Evenemang med barn- och ungdomsverksamhet
Ingen avgift för evenemang med
ungdomsverksamhet typ skolor, förskolor,
scoutföreningar, idrottsföreningar och liknande.
Stadens parkteatrar/amfiteatrar
Ingen avgift för föreställningar för allmänheten
utan entréavgift.
Mindre evenemang utan reklam och utan
vinstdrivande syfte samt utan inträdesavgift,
t ex Valborgsmässofirande.

Upplåtelseändamål

3.2 Evenemang med avgift
Arrangemang/evenemang vars huvudsyfte är att marknadsföra en produkt
och/eller företag.

Avgift

Tillämpning av avgift

73 kr

Avgift per m2 och dygn.

Banderoll/reklam Se
punkt 2.2 eller 2.4

Vid arrangemang med reklam dubbleras avgiften då
sökandens fördel av upplåtelsen därigenom ökar,
detta gäller även maxavgiften.

Maxavgift 14 067 kr/
dygn
3.3 Evenemang lokal anknytning
Avser lokala föreningar som anordnar arrangemang i sitt eget närområde.
Loppmarknad, auktioner m fl.
3.4 Privata sammankomster
Tillåts inte på mark som utgör allmän plats i detaljplan. Undantag kan
göras om sammankomsten bara medför mindre begränsning för
allmänheten. T ex bröllop, studentfirande födelsedagar eller liknande.
3.5 Cirkus
Endast på platser staden har utsett.
3.6 Marknader
Större marknad i likhet med Bondens Marknad och julmarknader. Avgift
per stånd och kvadratmeter.
Marknad i samband med jul från helgen 1:a advent (etablering 8 dagar
innan 1:a advent) tom 24 dec. Avetablering direkt efter julhelgen.
3.7 Festarrangemang, festtält
Endast på platser staden har utsett.
3.8 Tältmöten
Enstaka tält för mindre möten för trossamfund eller liknande
sammankomster.

656 kr/tillfälle

Avgift enligt 3.1
eller 3.2
4 064 kr/dygn

5 kr/kvm, stånd
och dygn

Avgift enligt 3.1
eller 3.2
4 064 kr/dygn

Omfattning max 5 dygn i följd.

Behandlas som evenemang enligt 3.1 eller 3.2.

Avgift per dygn. Omfattning max 5 dygn.

Avgift per kvadratmeter, stånd och dygn.
För varje överskjutande kvm (<5 m2) tillkommer en avgift
som motsvarar avgiften för ett stånd.

Avgift enligt 3.1 eller 3.2
Avgift per dygn.
Försäljning i samband med detta debiteras enligt punkt 1.5
eller punkt 2.2

Upplåtelseändamål

Avgift

Tillämpning av avgift

4. Byggverksamhet av olika slag.
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är byggverksamhet eller verksamheter som direkt eller indirekt är en följd av byggverksamhet, underhåll av
byggnader eller anordningar av olika slag.
Avgift per m² och månad.
4.1 Byggetableringar
130 kr/m² och månad För byggskylt, reklam på ställning eller vepa se punkt 2.6.
Inhägnade arbetsområden
En byggetablering är ett inhägnat arbetsområde bestående av olika
delkomponenter/funktioner exempel: arbetsbod, materialcontainer,
bygghiss, rörledningar och ställningstorn.
4.2 Fristående container, arbetsbod eller liknande
Ett eller flera byggrelaterade föremål som inte utgör ett inhägnat
etableringsområde.

4.3 Fristående mobilkran, saxlift, skylift, motorredskap eller
liknande Fordon eller liknande arbetsredskap som ställs upp för
annat ändamål än parkering enligt gällande
parkeringsbestämmelser.
4:4 Byggställning
Ställningar av olika slag avsedda för fasadarbeten som placeras på
allmän plats.

Upplagsyta för ställningsmaterial i samband med upp- och
nedmontering får högst omfatta 25 m2 under 5 dygn vid vardera
tillfället.

< 7 dygn medför
ingen avgift

Uppställning till och med 7:e dygnet medför ingen avgift.

> 7 dygn 119 kr/
dag

Om man inte söker tillstånd för uppställning utgår en kostnad
redan från dag 1.

1 042 kr/dygn

9 248 kr/fastighet

3 126 kr/fastighet

Fr o m 7:e dygnet utgår en kostnad /dygn.

Avgift kronor/dygn

Avgiften gäller ställning per fastighet och påbörjad 6månadsperiod. Minst 1,6 m. fritt under ställningen eller minst 1,6
m i bredd kvar för gående på gångbanan. Om inte detta uppfylls,
tas avgift per m2 enligt punkt 4.1. För ställning/småhusställning på
parkmark/grönyta gäller avgift med fri undergång.
För upplagsyta debiteras för 5 dygn uppmontering och 5 dygn
nedmontering. Ligger upplaget kvar efter 5 dygn tas upplagsavgift
ut i 5-dygns-perioder tills upplaget är borta.
För reklam på ställning samt för byggskylt, se punkt 2.6

Upplåtelseändamål

Avgift

Tillämpning av avgift

5. Byggnader av olika slag, vars huvudsyfte inte är försäljning eller servering till allmänheten.
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är upplåtelse av offentlig plats för tillfälliga byggnader av olika slag, vars huvudsyfte inte är försäljning
eller servering till allmänheten.
5.1 Byggnader
Exempelvis vid evakuering i samband med ombyggnad av t ex
affärsverksamheter eller bostäder.

636 kr/m² och år

Avgift per m² och år, avgiften avser byggnadsytan.

12 504 kr/plats och år

Avgift per plats och år.

5.2 Tillfälliga bostäder
Enligt beslut i kommunfullmäktige.
5.3 Nätstation, stadsgasstation, teknikskåp och
liknande Mindre byggnad för tekniska installationer av
olika slag, max 25 m2.

Årsavgiften/m2 överstigande 25 m2 baseras på
angiven årskostnad dividerat med 25

Upplåtelseändamål

6. Övriga ändamål
6.1 Buntlådor
Avser buntlådor, tidningsställ för gratistidningar eller liknande föremål.
6.2 Filminspelning
Område som används för filminspelning eller liknande.
Fordon
6.3 Övrig parkering
Gäller endast sådana p-platser som strider mot vad detaljplan föreskriver.
Planändring ska aktualiseras.

Avgift

Tillämpning av avgift

313 kr

Avgift per föremål och år.

2 272 kr/dygn

Avgift per dygn och plats

1 084 kr/fordon

Avgift per fordon och dygn

125 kr

Avgift per m² och år enligt pantprincip (§6 i inledande
bestämmelser ovan).

6.4 Ramp och liknande
Markområde där tillståndshavaren har en anläggning för tillfart, ingång eller
liknande men där huvudsyftet är att tillgängliggöra för rörelsehindrade.

Ingen avgift

6.5 Återvinningsstation
Behållare för återvinningsmaterial.

813 kr/m2 och år Avgift per kvm och år.

6.6 Lägsta årsavgift

3 845 kr/år

_______________
Denna taxa träder i kraft den 8 april 2021, då tidigare antagen taxa (F 42/2020) upphör att gälla.

Lägsta årsavgift för diverse, ej specificerade
upplåtelser av yta i liten omfattning.

