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Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Täby kommun 2021 
Beslutad av kommunfullmäktige 2020-XX-XX 
 

Kategori Avgift 

Försäljningsändamål  

Fasta torgplatser A: 15 000 kr/plats/år 

Tillfälliga torgplatser A: 300 kr/dag, 3 600 kr/månad 
B: 200 kr/dag, 2 000 kr/månad 

Tillfällig försäljning (julgran, bär, svamp eller 
liknande) 

10 000 kr/månad 

Tillfälliga kioskplatser och kioskvagnar  A: 230 kr/dag, 10 000 kr/säsong 
B: 150 kr/dag, 10 000 kr/säsong 

Uteservering  A: 165 kr/m2/månad 
B: 140 kr/m2/månad  

Evenemang  

Cirkus eller tivoli, inklusive tillfällig affischering 3 350 kr/dygn 

Mötestält 560 kr/dygn 

Filmproduktion 2 250 kr/dygn 

Övriga evenemang 2 000 kr/dygn 

Reklam och skyltar (moms tillkommer för 
reklam)  

 

Reklamyta Fasta: 2 235 kr/m2 affischyta/år 
Rörliga: 4 465 kr/m2 affischyta/år 

Skyltvaror utanför butik 1 340 kr/plats/år 

Byggskyltar 50 kr/m2 affischyta/månad 

Övrig reklam och skyltar 1 116 kr/m2 affischyta/år 

Buntlåda för post- och reklamutdelning 223 kr/låda/år 

Byggändamål  

Byggetablering, arbetsbod/-vagn, provisorisk 
byggnad och upplag 

50 kr/m2/månad 

Container 100 kr/container/dygn 

Byggsäck 65 kr/säck/dygn 

Mobilkranuppställning, skylift, saxlift eller 
liknande 

600 kr/dygn 

Mast för mobiltelefoni samt teknikbod  

1 mast med 1 anslutande bod 29 018 kr/år   

Tillkommande bod/skåp/operatör 11 607 kr/år 

Eluttag och ström  

10 ampere A: 56 kr/dag, 1 122 kr/månad 

16 ampere A: 84 kr/dag, 1 684 kr/månad 

63 ampere A: 110 kr/dag, 2 246 kr/månad 
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Allmänna bestämmelser 
 

1. För verksamheter angivna i denna taxa gäller lokal ordnings- och 
torghandelsstadga för Täby kommun. 

2. Kommunen har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för 
användningen av offentlig plats, om platsen står under kommunens förvaltning 
och polisen givit tillstånd till användningen i enlighet med ordningslagen 
(1993:1617). Kommunen har enligt lag även rätt att ta ut avgift för användning 
av salutorg som upplåtits till allmän försäljningsplats.  

3. I den mån verksamhet uppenbarligen inte kan inordnas i denna taxas angivna 
verksamheter skall avgift fastställas enligt annan skälig grund. 

4. Avgift kan fastställas med skälig hänsyn till att platsen av särskilda skäl har 
sämre försäljningsläge eller att rörelse bedrivs på platsen endast viss del av 
året eller hålls öppen under kortare tid av dagen. Avgiften kan även sättas ner 
om det föreligger särskilda skäl av social eller personlig art. 

5. Avgiften inbegriper ersättning för normal gaturenhållning. Kostnaden för 
städning som kommunens entreprenörer tvingas sköta utöver normal 
gaturenhållning, kommer att debiteras tillståndshavaren. 

6. Ideell förening/organisation och skolklass ska vara befriad från avgift såvida 
upplåtelsen inte utnyttjas för kommersiell verksamhet utan eget aktivt 
deltagande. 

7. Angivna avgifter markerade A avser Täby torg eller andra premiumplats i 
följande lägen: i anslutning till Roslagsbanan och/eller bussterminaler, 
centrumområden, handelsområden, större genomfartsleder eller 
genomfartsleder med goda parkeringsmöjligheter. För övriga lägen gäller 
avgifter markerade B. 

8. Angivna avgifter kan vid extraordinär händelse komma att sättas ner om så 
bedöms lämpligt utifrån rådande omständigheter.  

9. Med säsong avses perioden 1:a maj till och med 31:a augusti eller annan vald 
sammanhängande fyramånadersperiod.  

10. I det fall tillståndsinnehavaren är något av kommunens verksamhetsområde 
eller dess entreprenörer och upplåtelsen avser arbeten på gatu- eller 
parkmark kan angivna avgifter sättas till noll.  

11. Avgiften vid varje upplåtelsetillfälle kan aldrig understiga kommunens lägsta 
avgift om 560 kronor. Lägsta avgift ska betalas även om platsen inte utnyttjas. 

12. Angivna avgifter samt lägsta avgift ska justeras med konsumentprisindex och 
avrundas till närmaste kronotal. Basmånaden är oktober 2020. Vid justeringen 
av avgiften med konsumentprisindex kan förändringen inte bli negativ. 
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