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Inledning
För att få använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för måste polismyndighetens tillstånd inhämtas. Ansökningsblankett kan
hämtas på polismyndighetens hemsida www.polisen.se . Om tillstånd enligt 3 kap 1 § Ordningslagen (1993:1617) har lämnats ifråga om sådan
offentlig plats som står under kommunal förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för användningen. Detta med stöd av lagen om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, mm (1957:259). Om kommunen säger nej till upplåtelse kan inte polisen utfärda
tillstånd. Kommunen prövar ärendet med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Under punkt 6 Övriga ändamål finns
avgifter för nyttoparkering, tillstånd för schakt och TA-plan samt viten inlagda.

Allmänna bestämmelser
1. Taxan träder i kraft 2013-01-01.
2. Avgifterna är satta utifrån följande kriterier: Ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av upplåtelsen, kommunens kostnader med
anledning av upplåtelsen, den enskilda platsens belägenhet.
3. Avgiften ska erläggas efter av kommunen utfärdad faktura.
4. Avgiften är, om inte annat anges i avgiftstabellen, momsbefriad. Skulle reglerna om moms ändras ska avgiften justeras med hänsyn till
detta.
5. Avgiftstabellen redovisas i prisnivå år 2012, som ska gälla som basår. Avgifterna ska därefter indexjusteras årligen den första januari
enligt KPI och med september som basmånad. För att frångå eller ändra avgifterna krävs nytt beslut av kommunfullmäktige.
6. Avgifterna ska tillämpas strikt för samtliga tillståndshavare oavsett vem eller i vilken organisationsform denne är. Detta för att
upprätthålla likabehandling och konkurrensneutralitet.
7. Oavsett vad som anges i tabellen nedan kan avgiften sättas till noll om något av följande kriterier uppfylls: a) Tillståndshavaren är
samhällsbyggnadsförvaltning eller entreprenör till denne och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark. b) Tillståndshavaren är
samhällsbyggnadsförvaltning eller kultur och fritidsförvaltning och ändamålet är upplåtelse av offentlig plats för anläggning eller
byggnad för allmänhetens nyttjande.
8. Finns fler sökanden för samma plats och med samma eller snarlika ändamål, väljer kommunen genom sin vetorätt enligt ordningslagen
vilken sökande som ska få tillståndet. Sökanden som bedrivit verksamhet på platsen har förtur, så länge denne har drivit sin verksamhet
utan anmärkning under tidigare tillståndsperioder och kommunen inte har för avsikt att upplåta platsen till annan typ av verksamhet eller
använda den för annat ändamål.
9. Kommunen accepterar inte överlåtelser av tillstånd.
10. Kommunen har rätt att ställa villkor för upplåtelsen med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.
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Upplåtelseändamål
Avgift from 2013-01-01
Allmänt
1. Kiosker, serveringar, försäljningsplatser m m
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är att bedriva försäljning eller en verksamhet i anslutning till försäljning
1:1 Permanent kiosk- och serveringsbyggnad
En byggnad som står kvar på platsen dygnet runt.

Fast avgift
< 10 kvm = 35 000 kr/år
10 – 20 kvm = 50 000 kr/år
> 20 kvm = 65 000 kr/år

Permanenta uppställningar på offentlig plats
kommer att fasas ut då tidsbegränsat bygglov
inte kan utfärdas i evig tid. Offentlig plats ska
inte upplåtas permanent för privat ändamål utan
isåfall avvecklas alternativt planändras.

Kvartal- eller månadsbetalning
1:2 Säsongbetonad kiosk- och
serveringsbyggnad
Såväl mindre byggnader som vagnar, uppställda
säsongsvis alternativt tas bort dagligen.

Fast avgift
< 10 kvm = 30 000 kr/år
10 – 20 kvm = 45 000 kr/år
> 20 kvm = 60 000 kr/år

Restriktiv bedömning då upplåtelsen inte ska
permanentas på platsen.

Avgiften kan delas in i kortare perioder om man
står kortare tid.
1:3 Uteservering
Bord och stolar i anslutning till verksamhet.

350 kr/kvm och år för ianspråktagen yta.

1:4 Torgplatser
Inom särskilt avgränsat område beslutat enligt
särskild ordningsföreskrift.

Ytan ska vara väl avgränsad av
tillgänglighetsskäl. Tillstånd medges för 3 år i
taget.
Sommarsäsong 1 april - 15 okt
Vintersäsong 16 okt - 31 mars
Beslut taget i nämnd 1999 att inte ha några
salutorg i kommunen. Tillfällig försäljning kan
dock tillåtas, enligt 1:5.

1:5 Försäljningsplatser, tillfällig försäljning,
samt glassboxar och liknande utanför
butikslokal
Tillfällig uppställning som plockas bort dagligen.
Kan upplåtas såväl för en dag som för längre tid.

Max 20 kvm: 20 000 kr/år
Gångbron i Tumba: 25 000 kr/år
Tillfällig försäljning = 200 kr/dag

1:6 Julgransförsäljningsplats

1 000 kr per försäljningsperiod.

På gångbron i Tumba upplåtes endast 6 kvm yta
där el ingår. Annars gäller max 20 kvm för
ärendetypen.

Avgiften kan delas in i kortare perioder om man
står kortare tid än ett helt år.
För tillfällig försäljning gäller avgift per dag, max 5
dagar i följd.
Försäljningsperiod är 1 månad.
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1:7 Skyltvaror/demonstrationsobjekt
Varor från butiken såsom t.ex. blommor uppställda i
direkt anslutning till butikslokal

1 200 kr per plats och år

Yta får vara max 80% av lokalens fasadlängd.
Bredd: max 1 m. Ytan ska vara
tillgänglighetsanpassad. Tillstånd medges upp
till tre år. Vippskylt tillåts inte.

2. Reklam och skyltar
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är reklam, marknadsföring och information som vänder sig till de som rör sig på offentlig plats. Media kan vara av olika
teknik – sedvanliga skyltar, affischer, vepor, banderoller, bildskärmar, filmprojicering och målning direkt på olika ytor. Upplåtelserna kan ha reklam etc som huvudsyfte,
men de kan också utgöra del i annan upplåtelse, såsom reklamvepa fäst på byggnadsställning.
2:1 Reklam löpande
Avser reklamtavlor och varumärkesskyltar av mer
permanent karaktär. Såväl stillastående bilder som
bildväxling, belysta och obelysta.

800 kr/kvm skyltyta och år + moms

Stor restriktivitet ska gälla vid tillstyrkan.

2:2 Tillfällig reklam
Kan vara byggskyltar, vepor, banderoller, flaggor
och cirkusaffischering.

För mindre skyltyta än 15 kvm/tillstånd = ingen
avgift
För större skyltyta än 15 kvm/ tillstånd = 800
kr/kvm skyltyta och år + moms

Medges för tillfälliga verksamhet på platsen och
tas bort efter en bestämd begränsad tid.

2:3 Lokaliseringsskylt
Skylt i enlighet med vägmärkesförordningen.
Endast namn, svart text på vit bakgrund.

1 000 kr/plats och år om det finns reklambudskap
eller verksamhetsnamn på skylten

Lokaliseringsskylt tillstyrks endast i
undantagsfall och inte för kommersiellt ändamål.
Kan tillstyrkas för museér, sjukhus, skolor och
andra allmännyttiga ändamål.

500 kr/plats och år om det är hänvisning till
kommunal verksamhet

2:4 Orienteringsstavla och kartinfotavla
Skyltar i enlighet med kommunens skyltprogram.

1 000 kr/tavla och år
Karttavla Botkyrka utan verksamhetsreklam =
Ingen avgift

Då verksamheter tillåts annonsera sitt namn på
tavlan tas avgift ut. För endast kartinformation
tas ingen avgift ut. Placering vid entré till
områden.

3. Markdisposition i samband med evenemang,
kultur, sport och idrott.
Motsvarar ordningslagens allmänna sammankomst och offentlig tillställning, där offentlig plats ianspråktas.
3:1 Evenemang utan avgift

Ingen avgift.

Avser endast nedanstående:
Ingen avgift för hjälpverksamhet eller
samhällsinformation i mindre omfattning utan
inslag av försäljning och reklam.
Ingen avgift för sammankomst enligt OrdL 2 kap
1§ p1 som utgör demonstration eller som annars
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hålls för överläggning, opinionsyttring eller
upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
Ingen avgift för mindre evenemang utan
möblering med barn- och ungdomsverksamhet.
Avses t.ex. skolor, daghem, scoutföreningar,
idrottsföreningar och liknande.
3:2 Evenemang lokal anknytning

500 kr/tillfälle.

Tillfället får vara max 5 dagar. Avser ärendet
lokala föreningar som anordnar mindre
arrangemang i sitt eget närområde och inte
passar in under 3:1.

3:3 Evenemang med avgift
Arrangemang vars huvudsyfte är att marknadsföra
en produkt eller företag. Även cirkusar, tivoli och
marknader

Möbleringsyta: 15 kr/kvm och dag
Evenemang: 2 500 kr maxavgift/dag
Banderoll/reklam: se under punkt 2:2

Exempel på möblering är scen, läktare, tält,
hoppborg, karusell, bord etc.

3:4 Privata sammankomster
Avgift enligt 3:1 eller 3:3

3:5 Filminspelning för reklamfilm

Filminspelning: 3 000 kr/dygn
Filminspelning: 125 kr/tim

Tillåts inte på mark som utgör allmän plats enligt
detaljplan. Undantag kan göras om
sammankomsten endast medför mindre
begränsning för allmänheten. Behandlas då
enligt 3:1 eller 3:3.
Se även kommunens filmstrategi

Avgift per dygn och plats, gäller vid längre
inspelning eller att ändring av lokala
trafikföreskrifter krävs.
Avgift per påbörjad timme, gäller för kortare
inspelningar.
3:6 Övrig filminspelning

500 kr/tillfälle och tillstånd

3:7 Tältmöten

300 kr/dag
Dock lägst 1 000 kr

Se även kommunens filmstrategi

4. Byggverksamhet av olika slag.
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är byggverksamhet eller verksamheter som direkt eller indirekt är en följd av byggverksamhet, underhåll av byggnader eller
anordningar av olika slag.
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4:1 Byggetablering/ inhägnat arbetsområde och
byggnadsställning
En byggetablering är i regel ett inhägnat
arbetsområde som kan innehålla olika
delkomponenter såsom bod, container, hiss, torn,
byggsäckar och upplag

Inhägnat område: 600 kr/kvm och år
Byggställning/byggnad upp till 6 mån: 1 000
kr/byggnad
Dock lägst 1 000 kr/tillfälle

4:2 Fristående container, arbetsbod eller
liknande
Avser en eller flera byggrelaterade föremål som inte
utgör ett inhägnat etableringsområde.

Upp till 15 dagar: 100 kr/dag och föremål
Från 15 dagar: 600 kr/kvm och år
Dock lägst 1 000 kr/tillfälle

TA-plan och eller schakttillstånd kan även
behövas.

För byggskylt, reklam på ställning eller vepa se
punkt 2:2.
Markområde som används för
schakt/skyddsområde i anslutning till byggnation,
se punkt 6:4.
Avser containeruppställning i samband med
byggnation.

4:3 Fristående mobilkran, saxlift, skylift,
Färre än 6 dagar: 500 kr/föremål
Uppställning kan vara 5 dagar i följd eller 5
motorredskap och liknande..
6-14 dagar: 200 kr/dag och föremål
dagar inom 5 veckor. TA-plan ska redovisas.
Arbetsfordon eller liknande arbetsredskap som
Från 15 dagar: 600 kr/kvm och år
ställs upp för annat ändamål än parkering enligt
Dock lägst 1 000 kr/tillfälle
gällande parkeringsbestämmelser.
5. Byggnader av olika slag
Ändamålet med upplåtelser under denna rubrik är upplåtelse av offentlig plats för tillfälliga byggnader av olika slag, vars huvudsyfte inte är försäljning eller servering till
allmänheten.
5:1 Byggnader
Avser byggnader som ställs upp tidsbegränsat t.ex.
vid evakuering i samband med ombyggnad av
verksamheter samt bostäder.

Byggnadsyta: 600 kr/kvm och år
För ombyggnad av bostäder: 300 kr/kvm och år
Dock lägst 1 000 kr per år

Påverkan på stadsmiljön kan vara stor så en
noggrann granskning erfordras.

5:2 Nätstation, teknikskåp och liknande
Mindre byggnad för tekniska installationer av olika
slag.

5 000 kr/plats och år

Planändring bör övervägas då dessa oftast
placeras permanent.

För tillfarter och markområden tas avgift ut enligt
6:4
10 000 kr/mast och år

5:3 Telemaster
Master av olika slag.

Tillkommer teknikbod tas avgift ut enligt punkt 5:2.
Antenner eller liknande som fästs på masten
debiteras enligt punkt 5:4.
Om området inhägnas tas avgift ut för
markområde enligt punkt 6:4.

Påverkan på stadsmiljön kan vara stor så en
noggrann granskning erfordras.
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5:4 Mobilradioantenner
Antenner, paraboler av olika slag.
6. Övriga ändamål

1 000 kr/föremål och år

6:1 Förskoleområde
Markområde avsett för förskole- och
skolverksamhet

15 kr/kvm och år

Planändring ska aktualiseras om platsen
bedöms möjlig att avvara. Offentlig plats inte ska
användas för permanent ändamål

6:2 Buntlådor, brevlådor
Avser bunt- och brevlådor för postverksamhet.

150 kr/låda och år

Ramavtal bör tecknas där en generell hantering
av uppsättning mm regleras.

6:3 Parkeringsområde
Gäller endast sådana p-platser som strider mot vad
detaljplan föreskriver.

75 kr/kvm och år, dock lägst 1000 kr/år

Planändring ska aktualiseras om platsen
bedöms möjlig att avvara. Offentlig plats ska inte
upplåtas permanent för privat ändamål.

6:4 Markområden för tillfarter, trappor, ramper
mm
Markområde för tillfart, ingång eller liknande på/via
offentlig plats. Även bryggors anslutningar mot
offentlig plats.

75 kr/kvm och år, dock lägst 1000 kr/år

Planändring ska aktualiseras om platsen
bedöms möjlig att avvara. Offentlig plats ska inte
upplåtas permanent för privat ändamål.

6:5 Tillgänglighetsåtgärder
Markområde för anordning, tillfart, ingång eller
liknande men där huvudsyftet är att tillgängliggöra
för rörelsehindrade.

Ingen avgift

Anläggning ska vara nödvändig ur
tillgänglighetsperspektiv och tillståndet vara
personligt i det fall det avser
bostadsanpassning.

6:6 Återvinningsstation
Avser materialbolagens återvinningsstationer

Ingen avgift

Särskilt avtal reglerar hantering av
materialbolagens återvinningsstationer.

6:7 Övriga avfallsbehållare
Privatägda behållare t.ex. för hushållssopor.

500 kr per plats och år

Medges med stor restriktivitet då permanent
nyttjande av offentlig plats för privat ändamål
inte bör ske. Upplåtelse kan utfärdas under en
begränsad tid tills åtgärd t ex planändring skett.
Fastighetsägare är skyldig att ta hand om sina
sopor på egen mark.

6:8 Food Truck
Nyttoparkeringstillstånd för mobil matförsäljning

5000 kr / 3 månader
10 000kr / 6 månader
15 000kr / 9 månader
20 000kr / 12 månader

Tillfällig mobil uppställning på offentlig plats.
Särskilt tillstånd erfordras från kommunen.
Specifika platser finns framtagna.
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Ny avgift i prisnivå 2018.

6:9 Tillstånd för schakt och TA-plan

Ansökan om schakt
Ansökan om TA-plan
efter ansökan om schakt
efter ansökan om TA-plan

1500 kr/ansökan
1500 kr/ansökan
100 kr/dygn
150 kr/dygn

Ansökan om tidsbegränsat arbete för schakt och
eller trafikanordningsplan TA-plan i/på offentlig
plats, kommunens mark. Ansökan görs via ISYcase systemet på kommunens hemsida.

Ny avgift i prisnivå 2018.
6:10 Viten

Se prisnivåer nedan, punkt 12 i föreskrifterna.
Ny avgift i prisnivå 2018.

6:11 Övrigt
Hänvisas till närmast likvärdig avgift

6:10

Orsak till vite, enligt föreskrifter för schakt och TA-plan…..

Vid brister i utförande mm enligt kommunens
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller
som berör offentlig plats.

Då det inte finns ett upplåtelseändamål i denna
avgiftstabell som stämmer överens med
ändamålet i ansökan, använder man sig av
närmast likvärda ändamål.

Vitesbelopp

Anm.
datum

Tillstånd
.1

När arbete utförts utan ansökan eller när godkänd ansökan om
schakttillstånd saknas

15,000: -

.2

När arbete påbörjats utan ansökan eller när godkänd ansökan
om Trafikanordningsplan saknas

20,000: -

.3

Schakt i beläggning som är 5år eller yngre utan särskild
överenskommelse

50,000: -

.4

När ingen tidförlängning har begärts innan gällande tidsangivelse har gått ut
Skyltning och utmärkning

5,000: -

Vites
datum
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.5

Då grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex. vägmärke
A20, C31, E11/E13, F (omledning) eller X 1 – 3

.6

När informationsskylt om ledningsägare och entreprenör saknas

.7

När tillfällig återställning eller avetablering är bristfällig eller när arbetsplatsen
har kvarlämnad skyltmaterial som inte längre är aktuell för arbetsplatsen

10,000: 5,000: 10,000: -

.8

Fysisk avstängning
När grundläggande avstängning inte är utförd eller inte följer godkänd
TA-plan

20,000: -

.9

När avstängningen är bristfälligt utförd eller saknar detaljer

10,000: -

.10

Personal och arbetsområde
När utmärkningsansvarig inte är tillgänglig eller finns i direkt närhet till
Arbetsplatsen

5,000: -

.11

Om personalen saknar varselkläder eller när varselklädseln är bristfällig

3,000: -

.12

När personalen på arbetsplatsen ej kan uppvisa utbildningsbevis Apv nivå 3A
kan arbetet stoppas och vite krävas

3,000: -

.13

När personalen på arbetsplatsen inte åtgärdar anmärkning vid anmodan kan
arbetet stoppas och vite krävas

3,000: -

.14

.15

.16

Trafikframkomlighet
Om det inte går att komma fram och/eller är farligt att ta sig fram i trafikzonen
kan arbetet stoppas och vite krävas
Vid tillfälliga störningar t.ex. inget motlägg/fasning mot kantstöd eller körplåtar,
bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där
arbetsbegränsning råder under högtrafik
Återställning och besiktning
Vinteråterställningar som ej är åtgärdade efter 30 juni.

15,000: 5,000: -

5,000: -
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.17

När arbetsplatsen är bristfälligt tillfälligt återställt, avstädat, kvarlämnade
massor eller TA-material

.18

När anmärkningar från Slutbesiktningen inte är åtgärdade inom den tid som
angivits i besiktningsprotokollet faktureras vite per påbörjad vecka fram till att
åtgärderna är utförda

5,000: -

.19

När anmärkningar från Garantibesiktningen inte är åtgärdade inom den tid som
angivits i besiktningsprotokollet faktureras vite per påbörjad vecka fram till att
åtgärderna är utförda

5,000: -

.20

Grovt åsidosättande av bestämmelser
Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger SBF rätten att stänga av ansvarig
arbetsledare/ansvarig projektledare enligt ansökan upp till 2 år från arbete på
offentlig plats i Botkyrka Kommun även vite kommer att krävas

10,000: -

30,000: -

Not:
Flera viten kan tas ut i samma arbetsområde. Antingen vid ett tillfälle där SBF finner flera felaktigheter utspridda över arbetsområdet eller för
felaktigheter utspridda i tiden eller att ett större område än vad som överenskommits tagits i anspråk. Vite faktureras efter varje
anmärkningstillfälle. Om vite har fakturerats och anmärkningar kvarstår kommer vite att faktureras igen tills anmärkningar åtgärdats.
Vid grava eller upprepade överträdelser av bestämmelser kan SBF stänga av personer från arbete i Botkyrka Kommun.

