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Fastställd av kommunfullmäktige 1987-02-23, § 38 att gälla från och med 1987-03-24
med ändring 2007-11-05, § 199, 2011-10-10, § 189, 2014-06-09, § 22, 2015-09-14, § 22 samt 201702-13, § 11.

Avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats
I de fall tillstånd har lämnats av Polismyndigheten enligt 3 kap. 1 §
ordningslagen (1993:1617) i fråga om sådan offentlig plats som står under
kommunens förvaltning, tar kommunen ut avgifter för användningen i
enlighet med vad som föreskrivs nedan.
Avgiftens storlek ska vara skälig med hänsyn till ändamålet för upplåtelsen,
nyttjarens fördel av den, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen
och övriga omständigheter.
Avgifterna enligt denna taxa är baserade på konsumentprisindex (KPI) för
oktober år 2015 (314,29) och gäller till och med den 31 december 2016. För
varje påföljande år ska avgifterna justeras så att de följer ändringarna i KPI
fram till oktober månad närmast före varje nytt avgiftsår. Avgiften ska dock
aldrig understiga ursprunglig avgift enligt denna taxa.
Avgift enligt nedanstående tabell tas inte ut för upplåtelse av offentlig plats
där :
•
tillståndshavaren är Huddinge kommun eller dennes entreprenör,
•
den tillståndsgivna användningen bedrivs och genomförs av förening
vars syfte inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen,
•
den tillståndsgivna användningen bedrivs och genomförs av fristående
förskolor eller skolklasser i fristående skolor och användningen avser
ändamål utan kommersiellt syfte,
•
tillstånd ges för hänvisningsskyltar inom område för handel, hantverk
och industri, vilka skyltar utformats i samråd med kommunen och vars
utformning är avsedda att utgöra en enhetlig profilering av området.
•
mobila kärl för hushållsavfall, avsedda för ett friliggande villa samt rad/parhus, vid tömningstillfället är uppställda på offentlig plats på sätt
som kommunens renhållningsentreprenör SRV återvinning AB anvisat,
Finns flera sökanden för samma plats väljer kommunen, genom sin vetorätt i
Ordningslag (1993:1617), vilken sökande som ska få tillståndet. Under tiden
som en pågående upplåtelse av offentlig plats löper behandlas inga nya
ansökningar som avser samma plats.
Tillståndshavaren ansvarar för att söka om erforderliga tillstånd för
verksamhet som ska bedrivas på platsen. Tillståndshavaren ansvarar även för
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renhållningen. På platser med tillgänglig elanslutning tillkommer kostnad för
el enligt faktisk förbrukning.
För nedanstående typer av upplåtelser av offentlig plats gäller följande
avgifter:

TYP AV
UPPLÅTELSE

FÖRTYDLIGANDE

1. ALLMÄNT
1.1 Upplåtelser, som inte
omfattas av punkterna 2 –
6 nedan.

Avgift ska utgå i enlighet
med vad som gäller för
närmast likvärdiga
ändamål.

2.
FÖRSÄLJNINGSKIOSK
ELLER
FÖRSÄLJNINGSSTÅND
2.1 Permanent placering
Försäljningsperioden varar
för användning året runt
minst ett år.
2.2 Plats för tillfällig eller
säsongsbetonad försäljning

Upplåtelsen sker för kortare
tid än som anges i punkt 2.1
men överstiger en vecka.

2.3 Plats för del av dag
under en viss tidsperiod

Tillstånd till försäljning
avseende en
sammanhängande tidsperiod
vilken sker under en
sammanlagd tid om högst sju
dagar per år.
Uteservering eller
varuexponering i anslutning
till befintlig verksamhet.
Tillstånd till försäljning inom
område som är inhägnat
behöver ej avetableras
dagligen.

2.4 Uteservering eller
varuexponering
2.5 Julgransförsäljning

3. EVENEMANG
3.1 Cirkus, tivoli
3.2 Avgiftsbelagda

AVGIFT

I området inkluderas tält och
övrig tillhörande etablering.
Arrangemang/evenemang

170 kr/m2 för
ianspråktagen yta och
månad
240 kr/m2 för
ianspråktagen yta och
månad. För upplåtelse för
kortare tid än en månad
uppgår avgiften till 8 kr/m2
och dag.
10 kr/ m2 för ianspråktagen
yta och dag,
dock lägst 600 kr

110 kr/ m2 för
ianspråktagen yta och
månad
3 kr/m2 för ianspråktagen
yta och dag,
dock lägst 600 kr

3 500 kr/dag
3 kr/ m2 och dag,
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evenemang

3.3 Tältmöten

4. REKLAM,
HÄNVISNING OCH
DISTRIBUTION
4.1 Enkel reklam

4.2 Rörlig och/eller belyst
reklam
4.3 Informations- eller
hänvisningsskylt
4.4 Byggskylt
4.5 Tidningsställ
5. BYGGETABLERING,
UPPLAG M.M.
5.1
Byggetablering/inhägnat
arbetsområde

5.2 Fristående container,
arbetsbod, upplag eller
liknande
5.3 Jämkning av avgift
enligt 5.1 och 5.2
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med inträdes- eller
deltagaravgift eller vars
huvudsyfte är att
marknadsföra produkt eller
varumärke
Enstaka tält för
sammankomst av ej privat
karaktär.
Observera att moms
tillkommer för reklam och
annonsering.
Reklam eller
varumärkesskylt av enkel
karaktär, t ex ej belyst
reklamtavla, skylt eller
affischpelare.
Reklam eller
varumärkesskylt som är
rörlig och/eller belyst.
Ej innehållande
reklambudskap.
Innehållandes information
om projekt och entreprenör.
Ställ för tidskrifter eller
reklam.

dock lägst 600 kr
Maxavgift 5 000 kr/dag

En byggetablering är i regel
ett inhägnat arbetsområde
som kan innehålla olika
delkomponenter, till exempel
bod, container,
byggnadsställning och/eller
upplag.
Avser ett eller flera föremål
som inte utgör ett inhägnat
etableringsområde.

33 kr/m2 och månad

350 kr/dag

1 100 kr/m2 affischyta och
år

3 000 kr/m2 affischyta och
år
350 kr/ m2 affischyta och
år
350 kr/ m2 affischyta och
år
5 600 kr/ställ och år

33 kr/m2 och månad

Beslut om jämkning av
avgift enligt 5.1 och 5.2 får
fattas om avgiften inte är
skälig med hänsyn till
ändamålet med
upplåtelsen, nyttjarens
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5.4 Fristående mobilkran
och/eller andra
arbetsfordon
6.
KOMMUNIKATIONSANLÄGGNINGAR
6.1 Radio- eller telemast
6.2 Teknikbod för
mobilmast
6.3 Tillkommande antenn
och/eller teknikbod
6.4 Teknikskåp och dylikt
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Arbetsfordon eller liknande
arbetsredskap med
tillhörande erforderlig yta
som ställs upp tillfälligt.
Tillstånd för
kommunikationsanläggningar
ges för en maximal
upplåtelsetid om 15 år.
Inklusive tillhörande
teknikbod.
Avser tillkommande
teknikbod vid befintlig mast.
Avser då tillkommande
operatör ansluter sig till
befintlig mobilmast.
Mindre byggnad för tekniska
installationer av olika slag.
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fördel av denna,
kommunens kostnader med
anledning av upplåtelsen
och övriga omständigheter.
10 kr/ m2 och dag,
dock lägst 600 kr

28 000 kr/år
11 000 kr/år
11 000 kr/år

11 000 kr/år

