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1. Inledning
1.1

Taxa och avgifter för upplåtelse på offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, med mera, vidare benämnd Avgiftslagen.
Enligt Ordningslagen 1 kap 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, vägar (gångoch cykelvägar och enskilda vägar som används av allmänheten), torg, parker och andra platser
redovisade som allmän platsmark i detaljplan. Det krävs även att platsen har upplåtits för sitt
ändamål. Offentlig plats utgörs även av områden- som i detaljplan är redovisade som
kvartersmark för hamnverksamhet, är upplåtet för detta ändamål samt är tillgängligt för
allmänheten. Även andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för
allmän trafik (gång-, cykel-, moped- och biltrafik) är offentlig plats.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får endast användas på ett sätt som stämmer
överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. För att använda platsen på annat sätt
krävs tillstånd från polismyndigheten. Det krävs även tillstånd från berörd fastighetsägare.
När marken förvaltas av kommunen yttrar sig kommunen i ärendet enligt Ordningslagen 3 kap.
2 §. Tillstånd från polismyndigheten behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, tillstånd krävs dock
alltid av fastighetsägaren.
För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut avgift för upplåtelsen krävs att kommunfullmäktige
har beslutat om en taxa som innehåller grunderna för hur avgiften ska beräknas enligt
Avgiftslagen 1 kap 1 §.

1.2

Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande

Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden berörarende ledningsoch grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning.
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär att till exempel gator och vägar grävs upp
och sedan återställs. Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan
(TA-plan) som ska granskas av kommunen.
För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av de samma - ska sökande betala avgift
beslutad av kommunfullmäktige.
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2. Taxor och avgifter för upplåtelser på offentlig plats
Försäljning på offentlig plats
Tillfällig försäljning i försäljningsstånd, max 15 kvm

Avgift
250 kr per plats/dygn
(minimiavgift 500 kr)

Lotteriförsäljning från stånd, max 15 kvm

250 kr per plats/dygn
(minimiavgift 500 kr)

Food truck/matvagn (elanslutning och förbrukning ingår ej)

300 kr/dag, 2000 kr/mån,
helår 15 000 kr
(minimiavgift 500 kr)

Mindre food truck i form av cykelkärra/moped/pop up-

200 kr/dag, 1200 kr/månad,

vagn/mobilt kök i försäljningsstånd (elanslutning och

helår 9 000 kr

förbrukning ingår ej)

(minimiavgift 500 kr)

Uteservering, säsong (april – september)

275 kr/kvm/säsong (aprilseptember) (minimiavgift 500 kr)

Julgransförsäljning

500 kr/vecka

Marknad (med huvudsyftet försäljning, samordnad organisation)

<1000 kvm = 1 500 kr/dygn
1000 - 3000 kvm = 2500 kr/dygn
>3000 kvm = 3 000 kr/dygn

Elanslutning, inklusive förbrukning

50 kr/dag för 32 A
30 kr/dag för 16 A

Reklam och information

Avgift

Trottoarpratare/beachflagga/banderoll

1 000 kr/styck/år
eller 500 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Fast reklamskylt (ej digital/rörlig) samt vägvisningsskylt

1450 kr/kvm/år

Fast reklamskylt, digital/rörlig

2 350 kr/kvm/år
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Evenemang

Avgift

Cirkus/tivoli

4000 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Konsert, evenemang, tävling eller liknande

1500 kr per tillfälle (1–3 dagar)

Filminspelning

800 kr/tillfälle

Kultur, miljö- eller hälsoaktivitet riktad till allmänheten av

0 kr

ideella föreningar eller av kommunen
Byggnation, etablering, upplag
Byggskylt

Avgift
50 kr/kvm/mån
(minimiavgift 500 kr)

Byggbelamring (t ex bod, byggnadsställning, verktygscontainer,

50 kr/kvm/år

upplag m.m.)

(minimiavgift 500 kr)

Container

500 kr/vecka eller 1500 kr/månad
per container

Behållare på återvinningsstation

500 kr/behållare/år

Mast inklusive teknikbod

15 000 kr/år – 32 000 kr/år
Avgiften varierar beroende på geografisk
placering, den högre avgiften gäller för
centrala delar av kommunen.

Övrigt

Avgift

Övriga upplåtelser

200 kr/dag + 5 kr/kvm/dag eller
enligt överenskommelse.
(minimiavgift 500 kr)

Tillfälligt nyttja allmän plats för att slå av gräs och tillvarata

500 kr

skörden
Upprättande av skötselavtal (ej till enskilda personer)

1 500 kr

Minimiavgift för handläggning och besiktning

500 kr/tillfälle
Avgiften tas ut om den totala avgiften
understiger 500 kronor. Krävs
ytterligare besiktning faktureras
ytterligare en miniavgift, se pkt 9 avsnitt
2.1
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2.1

Allmänna bestämmelser för Taxor och avgifter för upplåtelse
på offentlig plats

1. Utöver Ordningslagen och Avgiftslagen ska vid användande av offentlig plats även
följande ordningsföreskrifter tillämpas: ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stenungsunds kommun” samt ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Stenungsunds kommun”.
2. Indexreglering - Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.
3. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser, uttages en
minimiavgift per upplåtelse, såvida inte annat angivits. Denna avgift ska betalas
oavsett om platsen används eller ej. Minimiavgiften innefattar administrativa
kostnader såsom handläggning av ärendet.
4. Med år avses kalenderår.
5. För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut.
6. Avgiften ska betalas efter av kommunen utställd faktura. Årsbelopp kan delas upp
kvartalsvis.
7. Avgift för upplåtelse av offentlig plats är momsbefriad. Skulle reglerna om moms
ändras ska avgiften justeras med hänsyn till detta.
8. Tillståndshavaren1 ansvarar för att söka de ytterligare tillstånd som kan krävas för
upplåtelsen, till exempel bygglov.
9. Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före
upplåtelsen. Vid bristande städning och/eller avsaknad av reparation av eventuella
skador som uppkommit i samband med upplåtelsen debiteras faktiskt kostnad för
återställande separat. En extra minimiavgift tillkommer för besiktning och
handläggning av den ej återställda marken.
10. För event/evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde, och är öppet för
allmänheten, tas ingen avgift ut.
11. Vid upplåtelser där trafikflöden påverkas ska en trafikanordningsplan (TA-plan)
sändas in till verksamheten Infrastruktur i god tid före det att den offentliga platsen tas
i anspråk. Avgift för granskning av TA-planen uttas separat.
12. Uteservering tillåts mellan 1 april och 30 september.
13. Vid vissa upplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
14. Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.

1 Med tillståndshavare menas den person eller företag som beviljats polistillstånd för användande av offentlig plats enligt Ordningslagen
(1993:1617)
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3. Taxa för torghandel
I Stenungsund bedrivs torghandel med stöd av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Stenungsunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 § 71.
Följande taxa reglerar avgiften för de platser som torghandeln hänvisas till i de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel. Taxan ersätter tidigare beslutad taxa i
kommunfullmäktige 2011-03-14, § 41.
Försäljning får endast ske under vardagar på de platser som omfattas av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel. Under den första tisdagen varje månad bedrivs
samordnad torghandel.
Årsavgiften faktureras av kommunen i förskott och kan delas upp med sex månaders avgift
per gång.
Tillfällig plats betalas i första hand kontant via swish eller liknande kontanthanteringstjänst.
Möjlighet finns även att betala via faktura utställd av kommunen.
En plats omfattar 9 kvm, 3x3 meter.

Torghandel

Taxa/avgift

Torghandel, årsplats 5 dagar per vecka inklusive 3000 kr/plats/år
samordnad torghandelsdag
Torghandel, årsplats en dag per månad under

2000 kr/plats/år

samordnad torghandelsdag

Torghandel, tillfällig plats vardagar

250 kr/plats/dag
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4. Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär t.ex. att gator, vägar, cykelbanor och
intilliggande beläggning grävs upp och sedan återställs. Grävarbetena innebär att kommunens
gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är
t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år även efter det att en
gata/väg fått ny beläggning.
Stenungsunds kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av gator, gång- och
cykelbanor, grus och grönytor.
Den som ansvarar för grävning i allmän plats (byggherren) skall betala ersättning för
kommunens handläggning av grävningstillståndet d.v.s. administration, kontroll och
granskning av relationshandlingar, dokumentation och övertagandebesiktning.
För tillsyn, platsbesök före, i samband med eller efter grävning, samt ökade kostnader för
framtida förhöjt underhåll tas särskild taxa ut. Avgifterna i denna taxa för ersättning vid
grävning i allmän plats utgår från angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av
gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring.

4.1

Administrativa avgifter

Ersättning för handläggning av grävningstillstånd består av en administrativ avgift
motsvarande 20 mPBB per timme, dock lägst 2 timmar.
Utöver detta finns andra administrativa avgifter som rör tillsyn, platsbesök, återupprepade
besiktningar mm.
Typ av avgift
Handläggning av grävtillstånd inkl TA-plan
och lägesgodkännande
Granskning av endast TA-plan som ej hör
till grävtillstånd ex upplåtelse av offentlig
plats
Återkommande granskning av TA-plan
och/eller grävtillstånd
Tillsyn och platsbesök
Återkommande
efterbesiktningar/slutbesiktning

Taxa
930 kr/timma, dock lägst 2 timmar
930 kr/timma, dock lägst 2 timmar

1120 kr/timma
930 kr/timma
1120 kr/timma
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4.2

Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt),
framtida förhöjt underhåll*, justering av beteckningar och
kantsten

*Ersättning för framtida förhöjt underhåll skall betalas till kommunen, när grävningen är klar.
Avgiften ska täcka kommunens kostnader för framtida förhöjt underhåll. Avgift betalas för
hårdgjorda ytor.
Kommunen utför dessa typer av återställning.
GångIntervall Enhet Utan
och
framtida
körbana
förhöjt
underhåll
< 10
m²
605 kr/m²

Med
framtida
förhöjt
underhåll
785 kr/m²

Med framtida
förhöjt underhåll
för asfalt yngre
än 5 år
965 kr/m²

10-50

m²

470 kr/m² 610 kr/m²

750 kr/m²

> 50

m²

420 kr/m² 545 kr/m²

670 kr/m²

< 10

m²

830 kr/m² 1079 kr/m² 1328 kr/m²

10-50

m²

695 kr/m² 903 kr/m²

1111 kr/m²

> 50

m²

630 kr/m² 819 kr/m²

1008 kr/m²

Anmärkning

Ett lager
100 ABT
Ett lager
100 ABT
Ett lager
100 ABT
Två lager
110 AG +
80 ABT
Två lager
110 AG +
80 ABT
Två lager
110 AG +
80 ABT

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt
beläggningsunderhåll sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll. Vid grävning i yta med
asfaltbeläggning yngre än fem år fördubblas påslaget för framtida förhöjt underhåll.
Avgift för återställning av kantsten exkl. eventuell justering

Storlek på kantsten
Spikad betongsten
12 cm

Pris per meter
165 kr
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Spikad betongsten
210 kr
16 cm
Råkantsten 10-15 cm 385 kr
Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten
och/eller råkantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100
ABT):
<10 löpmeter: 300 kr/löpmeter
10-50 löpmeter: 200 kr/löpmeter
> 50 löpmeter: 175 kr/löpmeter

4.3

Avgift för justering av beteckningar

Fasta beteckningar
Höjning 20-50 mm inkl järnram
Nedstigningsbrunn typ A6
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3,
brandpost, rännstensbrunn
Avstängningsventil AV, servisventil SV,
polygonpunkt PP
Teleskopiska beteckningar
Nedstigningsbrunn typ A6
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3,
brandpost, rännstensbrunn
Avstängningsventil AV, servisventil SV,
polygonpunkt PP

4.4

Pris per enhet
605 kr
495 kr
330 kr
275 kr
Pris per enhet
275 kr
275 kr
275kr

Påföljdsavgifter

Avgifter som tas ut för olika brister och avvikelser. Brister bedöms på en skala från 1 till 3
där: 1 är brist, 2 är allvarlig brist, 3 är en mycket allvarlig brist.
4.4.1

Påföljdsavgift för överträdelse av TA-plan

Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks kan ansvarig byggherre, eller
dess utmärkningsansvarige åläggas att betala en påföljdsavgift. Ansvarig från kommunen ska
då besöka arbetsplatsen och dokumentera alla brister, både skriftligt och genom fotografering.
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Avgiftsuttag tas ut enligt tabell nedan, avgiften anges i kronor:
Antal
2:or

Antal 3:or
0
0
0
0
2500
3000
3000

0
1
2
3
4
5

4.4.2

1
5000
5000
5000
5000
5000
5000

2
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

3
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

4
35 000
35 000
35 000
35 000
45 000
45 000

5
45 000
45 000
45 000
50 000
50 000
50 000

Påföljdsavgift för skada på träd

Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas
någon del härav utgår följande avgift:
Typ av träd
Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens
inventering
Alléträd med biotopskydd
Träd med en diameter som överstiger 10 cm,
1 meter upp från marken
4.4.3

Taxa
50 000 kr/st
30 000 kr/st
20 000 kr/st

Övriga påföljdsavgifter

Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats
vara så pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då
det betraktas som avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.
Avgift utgår alltid för dessa avvikelser, om 10 000 kronor per avvikelse:
-

vid avsaknad av beviljat grävtillstånd
vid grävning utanför vad som godkänts i grävtillståndet
vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller på annat sätt brister i utmärkning av
vägarbeten
vid avsaknad av granskad TA-plan (Kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma
att ske, och avvikelser debiteras enligt kommunens gällande avgifter.)
då arbete sker utan godkända varselkläder
vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag
eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet, träd etc.
vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltskakor,
tjälklumpar, jord, lera, virkesklumpar med mera
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4.4.4

Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning

Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck
- Förseningsavgift* (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dygn
*Med försening avses från det datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i
grävtillståndet.
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