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Sammanfattning
Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. får använda offentlig plats för andra ändamål än
vad platsen är avsedd för endast med polismyndighetens tillstånd. Kommunen har rätt enligt
lag att ta ut en avgift av tillståndsinnehavaren för att denne använder den offentliga platsen.
Gällande taxa för uttag av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun är från 2012-07-01 och
har inte reviderats sedan dess. Det finns ett behov av att uppdatera avgifterna. Förslag till
ändrad taxa har tagits fram under 2015 och 2016. Förslagen har återremitterats till
dåvarande Tekniska nämnden från Kommunstyrelsen med önskemål om ytterligare
utredning.
Syftet med denna utredning är att ta fram en genomarbetad, rimlig och lättförståelig taxa som
tar hänsyn till både positiva och negativa verkningar för både nyttjaren, övriga allmänheten
och kommunen i stort. Syftet är även att avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter enligt Avgiftslagen.
Jämförelser med taxor i 12 kommuner (inom och utanför regionen) har gjorts. Variationen i
hur kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, vilket gör det svårt
att jämföra taxorna rakt av. Nivån på avgifterna i Alingsås föreslagna taxa bedöms dock vara
rimlig i förhållande till övriga kommuners taxor.
En grundlig genomgång har gjorts av varje kategori och avgiftstyp. Jämförelseexempel
mellan gällande och föreslagen taxa har tagits fram. Genom att höja vissa avgifter och sänka
andra, återspeglas tydligare om den specifika markupplåtelsen skapar ett mervärde för
allmänheten, näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning. Exempelvis föreslås
en viss sänkning av avgifter för försäljning och uteservering medan avgifter för en
byggnadsställning som påverkar framkomligheten på trottoaren eller totalavstängning av en
gata höjs. Där så är lämpligt är kostnaden angiven utifrån ytstorlek. På så sätt erhålls en mer
rättvis kostnad, då man endast betalar för den faktiska yta och tid som tas i anspråk.
Försäljning utanför butik och uteservering har delats upp i hög- respektive lågsäsong. Det
innebär för flertalet näringsidkare att kostnaderna blir lägre under högsäsong då intresset är
som störst. Försäljning och uteservering på offentlig plats sker idag främst i de centrala
delarna av Alingsås. Föreslagen taxa gör dock inte någon konkurrensmässig värdering i om
verksamheten bedrivs på offentlig plats i eller utanför centrum.
Avgift för evenemang är uppdelat i inträdesfritt respektive inträdesbelagt. Avgiften speglar
hur tillgänglig platsen är för allmänheten i stort och är därför högre om evenemanget kräver
inträde. Avgiftsstorleken beror på hur stor yta som nyttjas och hur länge, inte om platsen
ligger i eller utanför stadskärnan. Bedömning av platsens lämplighet för ett enskilt specifikt
ändamål görs i samband med kommunens yttrande över ansökan om tillstånd.
Övriga avgiftstyper är fortsatt uppdelat i och utanför stadskärnan, då de i flera fall bidrar till
en större störning i centrum. Avgifterna i stadskärnan är därmed något högre jämfört med
utanför.
Avgifter för avstängning av offentlig plats regleras enligt särskilda bestämmelser från 200604-01. Dessa avgifter uppdateras och införlivas i taxan för upplåtelse av offentlig plats.
För verksamheter i ideell sektor tas även fortsättningsvis ingen avgift ut likt dagens taxa.
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1. Bakgrund
1.1.

Uttagande av avgift vid upplåtelse av offentlig plats

Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att använda offentlig plats för
tillfällig verksamhet som exempelvis uteservering, försäljning, affischtavlor, uppställning av
bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en fastighet. Offentlig plats är
allmän mark inom detaljplanelagt område såsom torg, parker, trottoarer, allmänna vägar och
gator. I de flesta fall ägs offentlig plats av kommunen.
För att få använda offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten. Den som vill använda
platsen ansöker om tillstånd. Markägaren, dvs. kommunen, ska yttra sig i frågan och har
vetorätt. Kommunen bedömer om tillstånd ska medges eller inte, vilket polisen måste följa.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift, en sorts hyra, av tillståndshavaren för att denne
disponerar offentlig plats. Detta regleras i Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift
för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m (Avgiftslagen).
När kommunen tillstyrker ett tillståndsbeslut används den aktuella platsen tillfälligt till något
annat än vad den är avsedd för. Vissa upplåtselser såsom uteservering på trottoaren eller ett
evenemang i en park kan bidra till något positivt för både den som nyttjar platsen och för
allmänheten och dessutom bidra till en gemytlig atmosfär och ökad trivsel i staden i stort.
Andra upplåtelser kan innebära att allmänheten inte kan använda ett område som vanligt
under tiden platsen upplåts till en arrangör eller annan näringsidkare. Ett upplag, en
container eller en byggnadsställning kan exempelvis bidra till en störning i form av svårare
framkomlighet för bil- eller gångtrafik.

1.2.

Alingsås kommuns avgifter

I Alingsås kommun finns offentliga platser främst i Alingsås tätort och i Ingared. Taxa för
uttagande av avgift för offentlig plats (se bilaga 1) antogs av Kommunfullmäktige 2012-02-29
och trädde ikraft 2012-07-01. Taxan har därefter inte reviderats. Av taxan framgår att
avgifterna ska räknas om den 1 januari varje år enligt KPI för oktober föregående år, med juli
2012 som basmånad. Omräkning har dock inte skett med följd att avgifterna varit konstanta
sedan juli 2012.
Avgiftsbestämmelser för tillfälliga trafikanordningar vid upplåtelse av offentlig plats gäller från
och med 2006-04-01. Av bestämmelserna framgår att vid avstängning av en offentlig plats
ska en fast grundavgift samt en rörlig avgift per dag erläggas enligt följande tabell:
Avstängningar

Anordningar av större
omfattning

Anordningar av
mindre omfattning

Enstaka
vägmärken eller
andra anordningar

Grundavgift

1158 kr

721 kr

333 kr

Avgift per dag

68 kr

42 kr

42 kr

Tabell 1. Gällande avgifter vid avstängning
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Det finns ett behov av att uppdatera taxan för upplåtelse av offentlig plats genom att höja
vissa avgifter och att sänka andra. Samtidigt bör avgifterna för avstängning i samband med
upplåtelse ses över och inordnas under taxan. Avgifterna bör tydligare återspegla i vilken
omfattning den specifika markupplåtelsen skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller om det bidrar till en störning och försvårar för allmänheten
att vistas på platsen, i det sistnämnda både i storlek och avseende den tid åtgärden tar i
anspråk.

1.3.

Tidigare förslag om reviderad taxa

Under år 2015 och 2016 har arbete pågått avseende ändring av taxan. Förslag om reviderad
taxa togs fram av dåvarande tekniska förvaltningen och godkändes av Tekniska nämnden
den 25 februari 2015.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde den 1 april 2015 att ta fram en analys över vilka konsekvenser den föreslagna
nya taxan skulle få för näringslivet och attraktionskraften för innerstaden. Av
kommunledningskontorets analys framgår att jämförelse gjordes med tre referensstäder
(Falkenberg, Lidköping och Borås) och att det var svårt att göra någon exakt jämförelse då
taxorna är olika konstruerade. Det konstaterades dock att Alingsås nivå ligger något högre
än referensstäderna. Kontakt togs även med föreningen Svenska Stadskärnor och
representanter för Svensk Handel i Alingsås. Det framgick att det finns en viss oro hos
företrädarna för lokala handeln att höjda avgifter skulle påverka verksamheterna och
stadskärnans utveckling negativt. Särskilt med hänsyn till konkurrensen från perifera
köpcentra vid Bolltorps handelsområde och Vimpeln, då stadskärnans verksamheter är
förhållandevis små och drivs av fåmansbolag med kärva ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen behandlade därefter ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015
och beslutade att återremittera ärendet till Tekniska nämnden för omarbetning med inriktning
att taxorna ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska förvaltningen tog fram ett nytt förslag som antogs av Tekniska nämnden vid
sammanträde den 15 december 2015. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12
december 2016 att återigen återremittera ärendet till Tekniska nämnden för att utreda frågan
ytterligare genom att:
1. redogöra för skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa.
2. redogöra för förslagets påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan.
3. redogöra för förslagets påverkan på verksamhet i ideell sektor.
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2. Utredning av reviderad taxa
2.1.

Utredningens innehåll

Utredningen har genomförts av enheten Trafik och Planering under
Samhällsbyggnadskontoret som handlägger ärenden om upplåtelse av offentlig plats.
Samarbete kring förslag till nya avgifter för avstängningar har skett med Gatuenheten som
utför arbeten vid trafikanordningar. Dialog och förankring av förslagen taxa har skett med
näringslivsenheten på kommunledningskontoret. Dialog har även förts om generella principer
kring föreslagen taxa med organisationen Fastighetsägarna och Alingsås handel.
Utredningen har utgångspunkt i gällande avgifter, de tidigare förslag som framarbetats under
år 2015 och 2016 samt de punkter som tagits upp av Kommunstyrelsen enligt den senaste
återremissen. Vid framtagandet av föreslagen taxa har hänsyn tagits till gällande lagstiftning,
konsekvenser för näringsidkare och allmänheten samt till verksamheter i ideell sektor.
Jämförelseexempel har tagits fram för olika kategorier och avgiftstyper för att tydligt visa
skillnader mellan gällande och föreslagen taxa.
Jämförelse har även gjorts med taxor för markupplåtelse i åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen i norr, söder och öster.
Jämförelsen har gjorts för att bedöma Alingsås kommuns avgiftsnivåer mot såväl mindre
som större kommuner i invånarantal och ytstorlek på huvudtätort. Det är dock viktigt att
poängtera att taxorna är oerhört olika konstruerade i de jämförande kommunerna och den
taxa som nu föreslås är avsedd att passa de specifika förhållanden som rör just Alingsås
kommun.

2.2.

Syftet med ny reviderad taxa

Syftet med aktuellt förslag är att erhålla en uppdaterad, rimlig och lättförståelig taxa för såväl
den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet. Avgifterna ska även vara skäliga
utifrån lydelsen i Avgiftslagen:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel,
kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.”
Avgifterna ska ta hänsyn till en markupplåtelses både positiva och negativa verkningar för
såväl nyttjaren som övriga allmänheten och kommunen i stort. Det är även önskvärt att
avgifterna bidrar till en bättre täckning av kommunens kostnader som följer av en
markupplåtelse. Här avses kostnader för handläggning och administration.

2.3.

Särskild utredning om torgtaxa och foodtrucks

Taxan för torghandel behandlas inte i denna utredning. En översyn av torgtaxan kan med
fördel göras i samband med en utredning av tillfällig matförsäljning från fordon sk. foodtrucks
i Alingsås. Stora torget och Lilla torget, som även berör torghandeln, är två av flera offentliga
platser som bör utredas för denna typ av försäljning.
I dagsläget har kommunen under en provperiod godkänt en foodtruck på offentlig plats i
väntan på ytterligare utredning. Fler näringsidkare har visat intresse för att bedriva sådan
verksamhet i stadskärnan. Behov finns således av att se över hur kommunen ska förhålla sig
till denna typ av försäljning. I en sådan utredning bör bl.a. val av lokalisering, rimliga avgifter,
konkurrensaspekter m.m. beaktas. Om foodtrucks ska tillåtas i kommunen bör nästa steg
innefatta framtagande av en strategi med tydliga riktlinjer som är hållbar för såväl näringslivet
som för allmänheten.
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3. Jämförelser och synpunkter
3.1. Jämförelse med andra kommuner
Jämförelse har gjorts med åtta närliggande kommuner i Västra Götalandsregionen;
Vänersborg, Lidköping, Varberg, Mariestad, Kungälv, Borås, Trollhättan och Göteborg.
Jämförelse har även gjorts med fyra kommuner utanför regionen med likvärdigt invånarantal;
Piteå, Enköping, Västervik och Ängelholm. Jämförelse har således skett med kommuner i
olika delar av landet och med varierande storlek på huvudtätort och i antal invånare för att få
en så god bild som möjligt av alternativa taxor.
Det kan konstateras att det skiljer sig kraftigt hur kommunerna valt att dela upp och vad som
ingår i respektive kategori samt om en avgifterna anges per m², per dag, vecka, månad eller
år. Det skiljer sig även om kommunerna har valt att dela upp avgifter utifrån hög- och
lågsäsong, inom eller utanför centrum samt om minimiavgifter ska tas ut för handläggning.
Det är därmed komplext att göra en fullständig jämförelse med Alingsås kommuns taxa.
Generellt sett är det dock inga större skillnader i avgiftsnivåer jämfört med övriga kommuner.
Alingsås kommuns föreslagna taxa är inte nämnvärt högre eller lägre, utan det rör sig främst
om hur avgifterna fördelats mellan de olika kategorierna. Exempelvis är avgifter för
Försäljning är i de flesta fall något lägre i Alingsås, särskilt under högsäsong. Vad gäller
Evenemang är avgiften generellt sett något lägre i Alingsås, främst när det gäller inträdesfria
evenemang. Det beror dock på hur stor yta arrangören använder om det blir dyrare eller
billigare jämfört med andra kommuner. Avgifter för Övriga ändamål har en större variation.
Fler avgifter under kategorin är något högre i Alingsås. Avgifter för avstängningar skiljer stort
mellan jämförande kommuner, både avseende kostnadsnivå och valet att ta ut en avgift eller
inte. Vi bedömer att den föreslagna taxan ligger på en rimlig nivå i jämförelse med övriga
kommuner, sett utifrån Alingsås kommuns specifika förutsättningar.

3.2. Synpunkter från Fastighetsägarna och Alingsås handel
Dialog har förts om generella principer kring förslagen taxa med representanter från
organisationerna Fastighetsägarna och Alingsås handel. Synpunkter som framfördes var att
man ser positivt på att taxan tar hänsyn till de gynnsamma aspekter som vissa upplåtelser
bidrar med för stadens trivsel, främst vad gäller uteserveringar och försäljning utanför butik
samt att uppdelning av avgifter sker i hög- respektive lågsäsong. I övrigt inga ytterligare
synpunkter på avgifterna eller taxans uppdelning i sig.
Synpunkter framfördes rörande helhetsgreppet kring förenklade och förbättrade processer
vid tillståndshanteringen i sig. Det är viktigt med en objektiv bedömning av
tillståndsansökningar och hur avgifter sätts samt att det är tydligt vad som gäller för samtliga
näringsidkare. En uppfattning är att exempelvis vissa butiksägare fått godkänt att använda
en ytstorlek utanför verksamheten utan avgift, medan andra blivit nekade tillstånd, fått
godkänt att nyttja en annan ytstorlek och/eller fått betala. Det är dock viktigt att poängtera att
olika platser/gator/trottoarer har olika förutsättningar och man behöver bedöma dem från fall
till fall (kommunens anmärkning).
Det framfördes även önskemål om att se över möjligheten att samordna flera näringsidkares
tillstånd för ett särskilt område, till exempel Kungsgatan, under en längre tidsperiod för att
förenkla för både nyttjarna och kommunens handläggning. Det vore även positivt om
kommunens planerade gatuarbeten i det specifika området kunde synkroniseras med
näringsidkarnas behov av att nyttja offentlig plats, till exempel vid renovering av husfasader.
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4. Förslag till reviderad taxa
4.1. Föreslagna förändringar
Gällande taxa från 2012 framgår av bilaga 1. Förslag till ny taxa framgår av bilaga 2.
Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet
dvs. inom Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans norra sida (inklusive allén),
Stationsgatan, Stationsplan och Vänersborgsvägens västra sida. Karta enligt bilaga 3.
Generellt sett föreslås avgifterna för kategori A Försäljning bli lägre jämfört med gällande
taxa, medan övervägande antal avgifter under C Övriga ändamål blir högre. Avgifter för
kategori B Övriga kommersiella ändamål höjs avseende affischtavlor och tillfällig affischering
medan avgiften för evenemang varierar beroende på om det krävs inträde eller inte samt hur
lång tid och ytstorlek som tas i anspråk. Avgifter för kategori D Avstängningar blir högre för
totalavstängningar av gata medan övriga avstängningar varierar beroende på hur lång
avstängningstiden är.
Förändringarna förklaras för varje separat avgiftstyp nedan.

4.2. A Försäljning
Avgifterna under denna kategori avser försäljning utanför butik, tillfällig försäljning och
uteservering. Dessa kategorier utgör för de flesta ett trevligt inslag i stadsmiljön, bidrar till en
levande stadskärna och till kommunens attraktivitet i stort för såväl kommunbefolkningen
som för besökare utifrån och näringsidkare. Avgifterna föreslås därför i de flesta fall bli något
lägre jämfört med gällande taxa, dock beroende på hur stor yta och tid det rör sig om.

Ingen uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori A Försäljning har i gällande taxa delats upp i avgifter inom och utanför stadskärnan.
Vi bedömer att försäljning idag främst berör stadskärnan, då det är ytterst få näringsidkare i
övriga delar av kommunen som har uteservering eller annan försäljning på specifikt offentlig
plats. Denna typ av avgift bör dock enligt vår bedömning inte göra en konkurrensmässig
värdering i om en näringsidkare exempelvis önskar bedriva verksamhet med uteservering på
Kungsgatan i stadskärnan eller på offentlig mark i Stadsskogen. Andra faktorer såsom
lokaliseringen i sig kan ha påverkan på verksamhetens konkurrensmöjligheter. Därmed bör
taxan förenklas så att avgifterna är desamma oavsett vilket område i staden det gäller.

Högsäsong och lågsäsong
Kategori A Försäljning har delats in i avgifter under högsäsong respektive lågsäsong. Med
högsäsong avses 1 april – 31 oktober och lågsäsong 1 november – 31 mars. Högsäsong
innefattar därmed de månader som det bedöms finnas störst intresse för såväl försäljning av
varor utanför butik som uteserveringar. Det har bland annat visats intresse från näringsidkare
att kunna ha uteservering och försäljning under evenemanget Lights in Alingsås och därför
ingår även september och oktober utöver vår- och sommarmånaderna i begreppet
högsäsong. Kostnaden blir för de flesta lägre under högsäsong än lågsäsong, om
näringsidkaren nyttjar hela den aktuella säsongen.
Exempel på olika typer av försäljning framgår av följande tabell. Bär - och korvförsäljning är
vanligt förekommande försäljningstyper som i föreslagen taxa faller under A2 Tillfällig
försäljning. Dessa försäljningstyper har dock tidigare tolkats som A2 Försäljning max 4 m² i
gällande taxa. I tabellen framgår därför även vad kostnaden för dessa typer av försäljning
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faktiskt är idag (A2). Exempel visas för en försäljning som sker 2 gånger i veckan respektive
6 gånger i veckan (söndag undantaget). Kostnaden för tillfällig försäljning blir således högre
eller lägre jämfört med A2 idag beroende på hur ofta försäljningen sker.
A Försäljning

Försäljning, utanför
butik, 4 m²
(högsäsong
7 månader)

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

4 900 kr
(A2)

1 200 kr
(A1)

3 700 kr (-)

17, 62 kr (-)

300 kr (-)

37,50 kr (-)

----------------------1 600 kr (-)

----------------------200 kr (-)

500 kr (+)

20,83 kr (+)

----------------------4 800 kr (-)

----------------------200 kr (-)

450 kr (-)

2,14 kr (-)

Tillfällig försäljning
(2 ggr/vecka under
1 månad)

700 kr
(A2)
-------------------2 000 kr
(A4)

Tillfällig försäljning
(6 ggr/vecka under
1 månad)

700 kr
(A2)
------------------6 000 kr
(A4)

Uteservering, 30 m²
(högsäsong
7 månader)

400 kr
(A2)

1 200 kr
(A2)

9 450 kr
(A3)

9 000 kr
(A3)

Tabell 2. Försäljning. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en högre kostnad.
Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

A1. Försäljning
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet. Avgiften är angiven per m² för att ge en mer rättvis och rimlig kostnad beroende
på hur stor plats som tas i anspråk. Ju större yta som används, ju högre summa betalar
näringsidkaren. Det är en lägre veckokostnad under högsäsong.

A2. Tillfällig försäljning
A2 avser tillfällig försäljning av varor som exempelvis korv-, bär- och fruktförsäljning. Avgiften
sänks jämfört med A4 Tillfällig försäljning i gällande taxa. Maxyta utökas från 4 m² till 5 m².
Avgiften anges i kr per dag.

A3. Uteservering
Avgiften är densamma som A1 och är angiven per m² för att ge en mer rättvis och rimlig
kostnad beroende på hur stor plats som tas i anspråk. Det är en lägre veckokostnad under
högsäsong.

4.3. B Övriga kommersiella ändamål
Avgifterna avser evenemang, affischtavlor och tillfällig affischering vid kampanj/evenemang.
Vid framtagandet av föreslagna avgiftsnivåer har beaktats att särskilt evenemang är en viktig
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faktor för att lyfta stadskärnans attraktivitet, öka trivseln samt bidra positivt till Alingsås
varumärke och turistutveckling. Det finns dock ett behov av att ändra avgifterna för denna
kategori så att nivåerna är mer rimliga jämfört med idag. Föreslagen taxa innebär därför att
avgiften blir lägre för vissa evenemang och högre för andra, beroende på hur stor yta som
används och om evenemanget är inträdesbelagt eller inte.
Avgifter för affischtavlor och tillfällig affischering höjs jämfört med gällande taxa.

Ingen uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori B har i gällande taxa delats upp i avgifter inom och utanför stadskärnan. Vi bedömer
att det inte finns något behov av en sådan uppdelning, utan man bör istället förenkla
avgiftsnivåerna. Det kan röra sig om allmänna platser som ligger såväl utanför som inne i
stadskärnan. Exempel är Stora Torget, Lilla Torget, Åmanska parken, Savannen, allén längs
Norra Strömgatan, Plantaget och Nolhaga park. Bedömning av platsens lämplighet för ett
enskilt specifikt evenemang görs i samband med yttrande över ansökan om tillstånd.

B1 och B2. Evenemang - inträdesfritt eller inträdesbelagt
I kategorin ingår olika typer av evenemang. Några exempel på evenemang som hållits de
senaste åren är stadsfestival (Potatisfestivalen), loppmarknad (Alléloppisen), andra
marknader och tillställningar (Barnkalaset), marknadsföring av produkt/företag samt
konserter och musikframträdanden (Sommaronsdagar, Diggiloo).
Avgiften för evenemang har delats upp utifrån om platsen nås endast av betalande besökare
eller om det är öppet för allmänheten i stort. Ett evenemang som är av mer kommersiell art
med inträde och som stänger av platsen för övrig allmänhet, är mer begränsande än där
platsen är öppen och tillgänglig för alla. Avgiften för ett inträdesbelagt evenemang är därför
högre än om evenemanget är inträdesfritt. Arrangemang vars huvudsyfte är att marknadsföra
produkter eller företag faller under kategori B2 Evenemang inträdesbelagt.
Avgifterna är angivna per m² och dag för att ge en mer rättvis och rimlig kostnad beroende
på hur stor yta och tid som tas i anspråk. Ju större yta som används, ju högre summa betalar
arrangören. Kostnaden blir således lägre för ytmässigt små evenemang jämfört med
gällande taxa. Kostnaden för ytmässigt stora evenemang blir högre jämfört med gällande
taxa.
Vid större evenemang där ytstorlek är svår att definiera, får avgiften bedömas från fall till fall i
ett särskilt avtal. Ett exempel är en stadsfestival såsom Potatisfestivalen där flera platser i
staden nyttjas. Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund.
Avgifterna avser antalet dagar då evenemanget hålls. Tid för upp- och nedmontering på
platsen beläggs med avgift C6 Annat användande av offentlig plats i föreslagen taxa.
Exempel: Ett musikframträdande med inträde ska ske på fredag. Arrangören behöver nyttja
platsen redan på torsdag för att iordningställa scenen m.m. På lördag morgon monteras
scenen ner och platsen återställs. Arrangören betalar enligt föreslagen taxa avgift B2 för
fredagen och avgift C6 för torsdag och lördag.
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Skillnad i kostnad mellan gällande och föreslagen taxa utifrån specifika ytstorlekar (platser)
framgår av följande tabell. I de framtagna exemplen nyttjas hela platsens yta. I praktiken kan
behovet endast vara att nyttja del av en plats, vilket påverkar kostnaden. Ju större yta som
används, ju högre blir kostnaden för arrangören.
B Evenemang
1 dag

Stora torget
2100 m²

Gällande
taxa
B1

Förslag
Skillnad
Inträdesfritt kostnad
(1 kr/m²) B1

Förslag
Inträde
(2 kr/m²) B2

Skillnad
kostnad

3 500 kr

2 100 kr

1400 kr (-)

4 200 kr

700 kr (+)

Åmanska
parken
3800 m²

3 500 kr

3 800 kr

300 kr (+)

7 600 kr

4 100 kr (+)

Lilla torget
röda ytan
300 m²

3 500 kr

300 kr

3200 kr (-)

600 kr

2 900 kr (-)

2 000 kr

4 000 kr

2 000 kr (+)

8 000 kr

6 000 kr (+)

2 000 kr

1 600 kr

400 kr (-)

3 200 kr

1 200 kr (+)

2 000 kr

1 500 kr

500 kr (-)

3 000 kr

1 000 kr (+)

2 000 kr

5 400 kr

3 400 kr (+)

10 800 kr

8 800 kr (+)

Nolhaga park
söder om
lekplats
4000 m²
Nolhaga park
vid
boulebanan
1600 m²
Plantaget
mitten
1500 m²
Savannen
norra delen vid
parkering
5400 m²

Tabell 3. Evenemang på angiven plats. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en
högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges som B1 och B2.

B3 och B4. Affischtavlor och Tillfällig affischering vid kampanj/evenemang
Avgift för affischtavlor har höjts från 3500 kr till 5 500 kr per år och styck. Avgift för tillfällig
affischering har höjts från 700 kr till 1 200 kr per vecka.
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Avgiftstyp Informationsstånd har tagits bort
Avgift för informationsstånd har tagits bort i den föreslagna taxan. Vi bedömer att denna
kategori kan avgiftsbeläggas via övriga avgiftstyper.

4.4. C Övriga ändamål
Avgifterna avser byggnadsställning, upplag och bodar, container, skylift, rullställning, byggeller hänvisningsskyltar och annat användande av offentlig plats. Samtliga ändamål i denna
kategori bidrar i flertalet fall till en tillfällig störning på den offentliga platsen. Bland annat kan
det innebära att trottoarer och gator blockeras eller i vart fall försämras framkomligheten för
gående, cyklister och/eller förare av motorfordon. Dessutom kan det upplevas som att
platsen påverkas negativt utseendemässigt och blir mindre trevlig att vistas på under
upplåtelsetiden. Vår bedömning är att avgiftsnivåerna i gällande taxa för dessa ändamål
ligger i underkant i förhållande till den störning som de orsakar. Avgifterna har därför höjts i
föreslagen taxa, förutom för byggnadsställning (C1, gångpassage) samt bygg- och
hänvisningsskyltar (C4) utanför stadskärnan.

Fortsatt uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori C är uppdelad i avgifter inom stadskärnan och utanför likt gällande taxa. När det
gäller dessa typer av ändamål bör det vara en skillnad mellan att nyttja offentlig plats i
centrum jämfört med ett mer perifert område. Allmänheten påverkas ofta negativt i högre
grad i de centrala delarna jämfört med ytterområden, exempelvis vad gäller trafikens
framkomlighet.

C1 och C2 Byggnadsställningar – inkräktar på gångpassage eller inte
Avgiften för byggnadsställningar har angivits utifrån gångtrafikantens möjlighet att passera
under ställningen på trottoaren eller inte. Entreprenörer som använder sig av
byggnadsställningar som inte inkräktar på möjligheten till passage på trottoar bör premieras,
då störningen blir lägre för allmänheten. Avgift C1 i förslaget är därför lägre jämfört med
övriga byggnadsställningar C2. I C2 ingår även avgift för upplag och bodar som även de i
större utsträckning bidrar till en störning.

Möjlighet att korta ner upplåtelsetiden och minska kostnaderna
Avgifterna för byggnadsställningar, upplag och bodar har även angetts per vecka i föreslagen
taxa istället för per månad. Förvaltningen bedömer att tiden för att upplåta mark för dessa
typer av ändamål under senare år i flera fall varit längre än nyttjarens egentliga behov för att
utföra sitt arbete. Störningen för allmänheten har därmed även blivit tidsmässigt onödigt lång.
Avsikten med att ange kostnad per vecka är att avgifterna i möjligaste mån utgör incitament
för nyttjaren att öka effektiviteten och därmed korta ner upplåtelsetiden. Vid en jämförelse
med nu gällande taxa innebär föreslagna avgifter att kostnaderna för nyttjaren ökar om
tidsbehovet är densamma. Om de nya avgifterna bidrar till att korta ner upplåtelsetid, kan vi
anta att det i förlängningen innebär att kostnaderna för nyttjaren inte ökar så mycket jämfört
med dagens avgifter.
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Exempel på skillnad i kostnad för en byggnadsställning med eller utan fri gångpassage i
stadskärnan och utanför, framgår av följande två tabeller:
C Byggnadsställning
Stadskärnan

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

Fri gångpassage
60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

2 880 kr
(C1)

360 kr (+)

4,29 kr (+)

Övrig 60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

5 760 kr
(C2)

3 240 kr (+)

38,57 kr (+)

Tabell 4. Byggnadsställning i stadskärnan. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en
högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

C Byggnadsställning
Utanför stadskärnan

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

Fri gångpassage
60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

2 160 kr
(C1)

360 kr (-)

4,29 kr (-)

Övrig 60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

3 600 kr
(C2)

1 080 kr (+)

18,86 kr (+)

Tabell 5. Byggnadsställning utanför stadskärnan. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och
(+) en högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

C3. Container, skylift, rullställning m.m.
Avgiften har höjts med 200 kr per vecka utanför stadskärnan och med 500 kr per vecka inom
stadskärnan.

C4. Bygg- eller hänvisningsskyltar
Avgiften har sänkts med 100 kr per månad utanför stadskärnan och höjts med 100 kr per
vecka inom stadskärnan.

C5. Annat användande av offentlig plats
Avgiften höjs från 700 till 800 kr per tillfälle, oavsett om det är inom eller utanför stadskärnan.
Ett exempel på annat användande som ges tillstånd för i dagsläget är tidningsställ
(gratistidningen Metro). Användning av plats för upp- och nedmontering vid evenemang kan
även falla inom denna kategori.
4.5. D Avstängningar
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 2006-04-01,
se sida 3. I förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som
berör offentlig plats. Avgifterna har förenklats i föreslagen taxa.
Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
föreslagen taxa sker en uppdelning i totalavstängning av gata med omledning av trafik som
följd samt övrig avstängning. Vid upplåtelser för försäljning, övriga kommersiella ändamål
och övriga ändamål betalar nyttjaren för ytan enligt kategori A, B eller C. Endast vid
totalavstängning av gata kan tilläggsavgift D1 tillkomma för dessa.
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Vid tillfällen då avstängning behöver ske under lång tidsperiod, får särskilt avtal ingås med
entreprenören med taxan som grund.
Avgifter för avstängning betalas i efterskott, det vill säga efter att arbetet är klart och
avstängningsmaterial tagits bort från platsen. Avgifter kan tillkomma för kommunens material
och arbetstid i samband med avstängningar enligt en separat prislista.
Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och
avfallshantering vid avstängning.
D1. Totalavstängning av gata, omledning av trafik
Totalavstängning innebär att gatan inte kan trafikeras under pågående arbete. Trafiken
behöver därmed ledas om, vilket kan innebära en stor störning på såväl den aktuella platsen
som omkringliggande områden där trafiken tillfälligt kan öka med trängsel som följd.
Avgiften delas upp utifrån om avstängningen har en större eller mindre trafikpåverkan.
Bedömning görs från fall till fall. Det gäller oavsett om det avser en gata i de centrala delarna
av staden eller utanför. Avgiften sätts till kronor per dag för att i möjligaste mån fungera som
ett incitament till att effektivisera arbetet och korta ner avstängningstiden.
D2. Övrig avstängning
Övrig avstängning avser tillfällen där framkomlighet är möjlig och polistillstånd inte krävs för
markupplåtelse, exempelvis grävning, schaktning, filminspelningar och provtagning vid
geologiska undersökningar.
Särskilt tillstånd krävs vid grävning och schaktning i kommunens mark, vilket handläggs och
beslutas av kommunen. Utfärdandet av ett grävtillstånd är i dagsläget avgiftsfritt. En
grundavgift för avstängningen tas ut för att täcka del av administrationskostnaderna.
Avgiften delas upp utifrån om avstängningen har en större eller mindre trafikpåverkan.
Bedömning görs från fall till fall. Det gäller oavsett om det avser en gata i de centrala delarna
av staden eller utanför. Avgiften sätts till kronor per dag för att i möjligaste mån fungera som
ett incitament till att effektivisera arbetet och korta ner avstängningstiden.

4.6. Verksamheter i ideell sektor
Av gällande taxa framgår att det inte tas ut någon avgift för politiska organisationer, ideella
föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer som har godkänts som 90kontoinnehavare. Samma lydelse kvarstår i föreslagen taxa.

4.7. Allmänna bestämmelser för avgifter
Utöver de förändringar som föreslås ovan, görs förtydliganden av allmänna bestämmelser
enligt följande:


Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i fyra olika kategorier: A. försäljning, B. övriga kommersiella ändamål, C.
övriga ändamål och D. avstängningar. Avgifterna för kategori A är uppdelat i
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lågsäsong (1 november – 31 mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna
för kategori C är uppdelat inom stadskärnan och utanför stadskärnan. Med
stadskärnan menad den del av Alingsås tätort som omfattas av
zonparkeringsförbudet, se bifogad karta. Kategori D är uppdelat i om avstängningen
har en liten eller stor påverkan på trafiken.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd beviljas inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte. Avgift för kategori D betalas i efterskott.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms
ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och
välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omgående tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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Bilaga 1. Gällande taxa

TAXA FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT FÖR OFFENTLIG PLATS I ALINGSÅS KOMMUN
Gäller mellan 2012-07-01 till 2012-12-31
A
A1
A2
A3
A4

Försäljning
Försäljning större än 4 m²
Försäljning max 4 m²
Uteservering
Tillfällig försäljning max 4 m²

Avgift
2000 kr/mån
700 kr/mån
45 kr/m2*mån
250 kr/dag

Avgift inom Alingsås stadskärna Minimiavgift
3500 kr/mån
700 kr
1100 kr

B
B1
B2
B3
B4
B5

Övriga kommersiella ändamål
Evenemang inom avstängt område
Evenemang inom icke-avstängt område*
Affischtavlor
Tillfällig affischering vid kampanj**
Informationsstånd (max 10 m²)

2000
250
3500
700
250

3500 kr/dag
400 kr/vecka

C
C1
C2
C3
C4

Övriga ändamål
Upplag, bodar, byggnadsställningar
Container, skylift, rullställning mm
Bygg- eller hänvisningsskyltar
Annat användande av offentlig plats

14
300
700
700

kr/dag
kr/vecka
kr/år och styck
kr/vecka
kr/dag
kr/m2*mån
kr/vecka
kr/mån
kr/tillfälle

*Gäller per använd plats
**Affischering på allmän mark med kommunalt huvudmannaskap får bara ske på särskilt anvisade platser
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700 kr
700 kr

700 kr
450 kr

- Avgiften räknas om vid den 1 januari varje år enligt KPI för oktober föregående år. Basmånad är juli 2012.
- I undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
- För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90kontoinnehavare tas ingen avgift ut.
- Kostnader som tillkommer för exempelvis trafikanordningar ingår inte i avgiften.
- Om kostnader uppkommer för återställande av skador som orsakats vid användandet av kommunens mark tillkommer detta
utöver avgiften.
- Ansökan beviljas inte om avgift för tidigare år inte är betald.
- Om större yta än vad som medgivits används eller ytan används under tider då tillstånd saknas ska anläggningen flyttas eller
tredubbel avgift tas ut för överskridandet. Kommunen måste dock göra användaren uppmärksam på att tillstånd krävs eller har
överskridits.
- Om tillstånd söks i efterhand tas tredubbel avgift ut för den tid tillstånd saknats.
- Med stadskärnan menas den del av tätorten som omfattas av ”Fördjupning av översiktsplanen för stadskärnan” antagen av
kommunfullmäktige 2001-03-28.
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Bilaga 2. Förslag reviderad taxa

TAXA FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT FÖR OFFENTLIG PLATS I ALINGSÅS KOMMUN
Gäller 2019Avgift lågsäsong*

Avgift högsäsong*

A
A1
A2
A3

Försäljning
Försäljning
Tillfällig försäljning (max 5 m²)
Uteservering

B
B1
B2
B3
B4

Övriga kommersiella ändamål
Evenemang inträdesfritt
Evenemang inträdesbelagt**
Affischtavlor fasta
Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang***

Övriga ändamål
Byggnadsställning****
Byggnadsställning övrig, upplag, bodar
Container, skylift, rullställning m.m.
Bygg- eller hänvisningsskyltar
Annat användande av offentlig plats

Avgift utanför
stadskärnan
3 kr/m² och vecka
5 kr/m² och vecka
500 kr/ vecka
600 kr/ månad
800 kr/tillfälle

Avgift inom stadskärnan

C
C1
C2
C3
C4
C5

D

Avstängningar

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

D1
D2

Totalavstängning av gata, omledning av trafik
Övrig avstängning*****

25 kr/m² och vecka
50 kr/dag
25 kr/m² och vecka

300 kr/m² och säsong
50 kr/ dag
300 kr/m² och säsong

Avgift

Minimiavgift
500 kr
500 kr

1 kr/m² och dag
2 kr/m² och dag
5 500 kr/år och styck
1 200 kr/vecka

2 000 kr/dag
100 kr/ dag
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4
8
800
800
800

kr/m² och vecka
kr/m² och vecka
kr/vecka
kr/månad
kr/tillfälle

5 000 kr/dag
200 kr/dag

Minimiavgift
500 kr
500 kr

Grundavgift
600 kr

* Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
** Inom avgränsat område som endast nås av betalande besökare, avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt/företag
*** Affischering på allmän mark med kommunalt huvudmannaskap får bara ske på särskilt anvisade platser.
****Byggnadställning som inte inkräktar på möjlig gångpassage på trottoar.
*****Avser avstängning vid tillfällen då polistillstånd inte krävs.

-

-

Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgift enligt särskilt avtal vid stadsfestival eller liknande större evenemang där ytstorlek är svårdefinierad. Avgift för avstängning enligt
särskilt avtal vid längre tidsperioder Bedöms med taxan som grund.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om platsen har börjat användas eller inte efter att
tillstånd getts. Avgift för kategori D betalas i efterskott.
Avgifter kan tillkomma för kommunens material och arbetstid i samband med avstängningar enligt separat prislista.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas
ingen avgift ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet
kan kostnader tillkomma för återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen
omedelbart tas bort eller tredubbel avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.

-

Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och avfallshantering vid avstängning.
En översyn av antagen taxa ska göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.

-
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Bilaga 3. Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans
norra sida (inkl. allén), Stationsgatan,
Stationsplan och Vänersborgsvägens västra
sida.
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