Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad1
Upplåtelseändamål
A

Avgiftsbelopp

Försäljningsändamål
1

Fasta kioskplatser

70 000 kr/år eller enligt särskilt avtal

2 Säsongbetonade kiosker och mobila kiosker 13 500 kr/år, 1 350 kr/mån
(vagn eller liknande)
3 Torgplatser (Max 16 kvm. För utökad yta
debiteras tilläggsavgift/kvm)
a Normalt läge
b Särskilt gott läge

2 500 kr/mån (160 kr/kvm) 700 kr/vecka

c Mindre gatuförsäljning (max 3 kvm)

350 kr/vecka

4 Julgransförsäljning

1 650 kr/plats/säsong (825 kr för ideella
föreningar i Sundbyberg)

5 Uteserveringar/Gångbaneserveringar och
restaurangverandor
a Säsongsmässiga serveringar
b Permanenta anordningar
(Bygglovpliktigt)

385 kr/kvm/säsong
Avgift enligt A5a eller enligt särskilt avtal

6 Övriga försäljningsändamål
B

1 430 kr/mån (90 kr/kvm) 400 kr/vecka

Avgift enligt A3

Övriga ändamål

1

Reklamplatser och liknande
a Affischtavlor och affischpelare

1 050 kr/kvm affischerad yta och år

b Skyltar mindre än 1 kvm

550 kr/år

c Tidningsställ, skyltmontrar m m

1 350 kr/plats/år
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C

Filminspelningar/Filmproduktioner
Cirkus
Kommersiella evenemang/Privata
fester/Företagsfester

2 300 kr/dag
2 750 kr/dag
Mindre omfattning (max 20 pers.) 550
kr/dag
Större omfattning 3 000 kr/dag
(För elanslutning på Golfängarna debiteras
300 kr/dag)

Byggetablering
1
2

3

Byggetablering (upplag, byggnadsställning,
bodar, m m)

40 kr/kvm/mån (lägsta avgift 2 000 kr)

Containeruppställning (gäller även för
enstaka byggbod ej kopplad till etablering)

< 3 dygn 430 kr
härutöver 360 kr/påbörjad vecka

Mobilkranuppställning

< 3 dygn 500 kr
härutöver 450 kr/påbörjad vecka

Byggskyltar med uppgift om entreprenör

8 800 kr/plats/år
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Allmänna bestämmelser
Renhållning och övrigt underhåll
Tillståndshavaren ska hålla disponerat område i så välordnat skick som med hänsyn
till dispositionen är möjligt och ska i anslutning härtill ombesörja erforderlig
renhållning, snöröjning och sandning.
Tillståndshavaren ska även vid behov där markdispositionen så föranleder svara för
vinterväghållningen inom angränsande område där normal kommunal vinterväghållning inte sker liksom inom angränsande område där vinterväghållning hindras av
markdispositionen.
Avgiftsreglering
Avgiftsbeloppen avrundas till närmaste tiotal kronor.
Moms tillkommer inte på avgiftsbeloppen.
Nedsättning eller medgivande av avgiftsbefrielse av taxa för vissa markupplåtelser
på offentlig plats i Sundbybergs stad får fattas av den nämnd som ansvarar för
verksamhetsområdet.

