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

 
1 Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2020 § 201 och gäller från och med den 1 juni 2020 

Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

A Försäljningsändamål 

1 Fasta kioskplatser 70 000 kr/år eller avtal  

2 Säsongsbetonade kiosker 

eller mobila kiosker 

13 500 kr/år, 1 350 kr/mån  

3 Torgplats/försäljning   

 a. Normalt läge 1 430 kr/mån (*90 kr/m2),  

400 kr/vecka 

Standard 16 kvm. För 
utökad yta debiteras 

*tilläggsavgift/m2 

efter platsbedömning. 
 b. Särskilt gott läge 2 500 kr/mån (*160 kr/m2),  

700 kr/vecka 

 c. Mindre 

gatuförsäljning 

350 kr/vecka Max 3 m2. 

 d. Julgransförsäljning 1 650 kr/plats/säsong 

825 kr/plats/säsong för 

ideella föreningar i 

Sundbyberg. 

 

4 Uteservering   

 a. Säsongsmässiga 

uteserveringar 

500 kr/m2/säsong Säsong:  

15 april–15 oktober 

 b. Permanenta 

anordningar 

Avgift enligt A.4.a. eller 

enligt särskilt avtal 

Bygglovspliktiga 

5 Övrigt Tillämpbar avgiftskategori A Saknas avgiftskategori 
väljs lämplig kategori i 

A 
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Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

B Byggverksamhet 

1 Byggetablering  

 

100 kr/m2/mån 

Lägst: 3 000 kr 

Ett avgränsat område 

för byggnations-
relaterade ändamål, 

såsom upplag, bod, 
container, oregistrera-

de arbetsfordon m.m. 

2 Säkerhetsområde/ 

Transportområde 
40 kr/m2/mån Avgränsade ytor för 

att säkerställa säker-
heten för tredje 

person och/eller 
transportområden. 

Upplåts ej inom B1. 
Om ytan används för 

uppställning av 
arbetsfordon, upplag, 

etc, kommer ytan att 
omkategoriseras till 

B1.   

3 Byggnadsställningar 40 kr/m2/mån 

Lägst: 2 000 

Uppläggningsplats för 

ställningsmaterial, se B1. 

1,5 meter fri gång-

banebred genom 
ställningen eller runt 

ställningen. Undantag 
kan medges om gång-

banans ursprungliga 
bredd är under 1,5 

meter. Annars väljs 

B1. 

4 Fristående objekt 
(container, bod, 

byggsäck) 

Första påbörjade veckan 

1 000 kr  

Härutöver 500 kr/v* 

*Per påbörjad vecka 

5 Fristående 

fordon/Mobilkran 

Första påbörjade veckan 

1 150 kr 

Härutöver 550 kr/v* 
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Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

6 Byggskylt    

 a. Under 15 m2 total 

skyltyta 
Ingen avgift Utformas enligt 

Sundbybergs stads 

Tekniska handbok 
 b. Från 15 m2 total 

skyltyta 
120 kr/mån/m2 skyltyta 

7 Övrigt Tillämpbar avgiftskategori B Saknas avgiftskategori 

väljs lämplig kategori i 

B 

C Övriga upplåtelser 

1 Affischtavlor och 

affischpelare 

1 050 kr/ m2 affischerad 

yta/år 
 

2 Skyltar <1 m2  550 kr/år  

3 Tidningsställ etc. 1 350 kr/plats/år  

4 Filminspelning/-

produktion  

  

 a. Mindre omfattning 1 000 kr/dygn Enstaka kamera-
uppställning med 

ingen eller begränsad 
negativ trafik-/stads-

miljöpåverkan. Inga 
produktionsfordon på 

allmän plats utöver 

vanlig parkering. 

 b. Större omfattning 4 000 kr/dygn Mer omfattande än 
4b. 

Produktionsfordon på 
allmän plats utöver 

vanlig parkering.  

5 Cirkus 5 500 kr/dygn  
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Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

6 Evenemang/Aktivitet   

 a. Avgiftsbefriade Sammankomst enligt OL 2 

kap 1 § p 1 

Exv. Opinionsyttring 

eller demonstration 

Hjälpverksamhet med 90-

konto 
 

Icke kommersiella 

evenemang/aktiviteter för 

barn och ungdom 

Exv. Valborgsfirande, 

marknader/insamling 
för barn- och ung-

domsföreningar etc.  

Icke kommersiella 

evenemang/aktiviteter 
anordnade av Sundbybergs 

stad 

 

 b. Kommersiella 

evenemang/ 

aktiviteter 

Mindre: 550 kr/dygn Evenemang/aktivitet 

på en mindre yta med 
ingen eller begränsad 

negativ påverkan på 
trafik och/eller stads-

miljö. 

Större: 3 000 kr/dygn Mer omfattande än 

”6.b. Mindre”.  

7 Sopskåp 1 000 kr/behållare/år eller 

enligt avtal 

Enligt taxa eller avtal 

8 Teknikbod el. liknande 9 500 kr/plats/år eller enligt 

avtal 

Enligt taxa eller avtal 

9 Övrigt Tillämpbar avgiftskategori C Saknas avgiftskategori 
väljs lämplig kategori i 

C 
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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 angränsade områden där normal kommunal vinterväghållning 

inte sker liksom inom angränsade område där vinterväghållning hindras av 

markdispositionen. 

Avgiftsreglering 
Avgiftsbeloppen avrundas till närmaste tiotal kronor och indexuppräknas med oktober 

2019 års prisnivå och räknas årligen upp enligt konsumentprisindex, KPI, med oktober 
som basmånad. Justering av uppräknad avgift görs från 1000-tal till jämna 100-tal och 

från 100-tal till 10-tal. 

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. 
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