Taxa för upplåtelse av
offentlig plats
i Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige den XX xxx 2020, § XXX

1. Inledning
Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats
Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar,
gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av
kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att få använda
offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för. Offentlig plats kan upplåtas för
till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som
exempelvis festivaler, musikframträdanden eller marknader, en byggnadsställning vid arbete
på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt ordningslagen (SFS 1993:1617),
vilket utfärdas av polismyndigheten. Polistillstånd krävs inte om offentlig plats används
endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Enligt
samma lag ska markägaren, det vill säga kommunen, yttra sig över ansökan om tillstånd och
har vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda tillståndet. Kommunen prövar
ärendet med hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och
tillgänglighet. Om kommunen säger ja till ett tillstånd, kan kommunen även ange vissa villkor
som ska följas.
Utöver de nämnda lagarna ska också vid varje tillfälle Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun följas. Dessa finns att läsa på vår hemsida. I vissa fall krävs även
särskilda tillstånd, beslut och/eller yttranden från andra förvaltningar eller myndigheter. Det
kan till exempel gälla tillstånd vid grävning/schaktning, bygglov eller regler som rör livsmedel,
hälsa och miljö.

Avgifter för att använda offentlig plats
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift, vilket kan jämföras med en hyresavgift, av
tillståndshavaren för att denne använder den offentliga platsen. Detta regleras i lag (SFS
1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.
(avgiftslagen). Enligt denna lag gäller följande:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter.”
Avgifterna är fastställda i en taxa som antagits av kommunfullmäktige. En översyn av taxan
ska enligt kommunfullmäktiges beslut göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.

2. Allmänna bestämmelser
Följande bestämmelser gäller för avgifter i taxan:


















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. Avgifterna för kategori A är uppdelat i lågsäsong (1 november – 31
mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna för kategori C är uppdelat inom
stadskärnan och utanför stadskärnan. Med stadskärnan menas den del av Alingsås
tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet, se bifogad karta.
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.
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.
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 och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare tas heller 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.

3. Taxa för uttagande av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun
A. Försäljning
Ändamål

Avgift lågsäsong

A1

Försäljning

25 kr/m² och vecka

A2

Tillfällig försäljning (max 5 m²)

50 kr/dag

A3

Uteservering

25 kr/m² och vecka

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

Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet.
A2 avser försäljning som sker tillfälligt, till exempel korv-, bär- eller fruktförsäljning.
A3 avser uteservering i anslutning till restaurang, café eller liknande.

B. Övriga kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

B1

Evenemang inträdesfritt

1 kr/m² och dag

500 kr

B2

Evenemang inträdesbelagt

2 kr/m² och dag

500 kr

B3

Affischtavlor fasta

5 500 kr/år och styck

B4

Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang

1 200 kr/vecka

B1 avser evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde. Evenemanget kan
besökas kostnadsfritt av alla.
B2 avser evenemang inom ett avgränsat område som endast nås av betalande besökare
och är avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt eller företag.
För stadsfestival eller liknande större evenemang där det är svårt att bedöma hur stor
totalyta som ska användas, kan ett särskilt avtal ingås med arrangören. Avgiften bedöms i
dessa fall med taxan som grund.
B3 avser fasta affischtavlor medan B4 endast är tillfällig affischering vid kampanj eller
evenemang. Affischering får bara ske på särskilt anvisade platser.

Ändamål
C1

Avgift utanför
stadskärnan

Avgift inom
stadskärnan

C2

Byggnadsställning
Byggnadsställning övrig, upplag,
bodar

C3

Container, skylift, rullställning m.m.

500 kr/ vecka

800 kr/vecka

C4

Bygg- eller hänvisningsskyltar

600 kr/ månad

800 kr/månad

C5

Annat användande av offentlig plats

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

Minimiavgift

3 kr/m² och vecka

4 kr/m² och vecka

500 kr

5 kr/m² och vecka

8 kr/m² och vecka

500 kr

C. Övriga ändamål

C1 avser byggnadsställning som möjliggör för gående att passera på den aktuella trottoaren.
C2 avser övriga byggnadsställningar där gående inte kan passera på trottoaren. Avser även
materialupplag och manskapsbodar. Dessa ska i första hand ställas upp inom
arbetsområdet.
C3 avser uppställning av container, skylift, rullställning och liknande i samband med arbete.
C4 avser skyltar i samband med arbete. Observera att det kan krävas bygglov.
C5 avser upplåtelse som inte ingår i någon av de övriga ändamålskategorierna.
vstängning kan särskilt avtal ingås med entreprenören. Avgiften bedöms i dessa fall med
taxan som grund.

Alingsås stadskärna

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

