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Taxa för upplåtelser av offentlig plats från och med 1 januari 2019

Till samtliga upplåtelser finns villkor för etableringen som återfinns på www.solna.se.
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m.
Avgifterna indexregleras årligen enligt konsumentprisindex (KPI). För ändring av avgifterna i tabellen
krävs nytt fullmäktigebeslut. Avgifterna ska tillämpas strikt för samtliga oavsett vem eller i vilken
organisationsform tillståndshavaren är. Detta för att upprätthålla likabehandling och
konkurrensneutralitet. Alla avgifter erläggs mot faktura.
Bygglov och övriga avgifter
Tillståndshavaren ansvar för att söka övriga tillstånd som till exempelvis TA-plan (trafikanordningsplan),
tillstånd för livsmedelsverksamhet, erforderliga bygglov, tillstånd för djurhållning, alkoholservering etc.
Handläggningsavgift
En handläggningsavgift tillkommer på 800 kr, avgiften täcker i huvudsak kommunens administrativa
kostnader för upplåtelsen. (Handläggningsavgift tillämpas inte för avgiftsbefriad upplåtelse).
Övriga kostnader
Vid större evenemang och markupplåtelser tillkommer kostnad för besiktning inför och efter evenemang
på 700 kr/tim löpande räkning. Nyttjanderättshavaren ska själv sköta om och bekosta städning,
renhållning, snöröjning, sandning av den hyra platsen och angränsande ytor. Vatten och elförbrukning
ingår inte i avgiften. I de fall den upplåtna ytan har skadats eller inte är återställd till ursprungligt skick
debiteras sökanden den faktiska kostnaden för återställningen.
Nolltaxa
Oavsett vad som anges i tabellerna nedan kan avgiften sättas till noll om något av följande kriterier
uppfylls: Tillståndshavaren är Tekniska förvaltningen, Stadsledningsförvaltningen eller entreprenör till
någon av dessa och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark. Av Tekniska förvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen eller Barn- och utbildningsförvaltningen uppförd anläggning eller byggnad för
allmänhetens nyttjande.
Moms
Enligt RSV:s skrivelse 991207 Mervärdesskatt – upplåtelse av torg och marknadsplatser m.m. anses
upplåtelser av offentlig plats utgöra skattefri upplåtelse av fastighet.
Övrigt
I de fall det inte finns ett upplåtelseändamål i denna tabell väljs närmast tillämpliga avgift alternativt för
upplåtelse som till sin art och/eller omfattning skiljer sig från de angivna avgifterna äger tekniska
förvaltningen undantagsvis rätt att med nyttjare avtala om avgift.
Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.
Otillåten markupplåtelse innebär polisanmälan.

Byggetableringar
Byggetablering,
arbetsområde eller upplag

75 kr/kvm/månad

Arbetsområde, upplagsplats, depå, magasin
bestående av olika delkomponenter/funktioner
exempel: arbetsbod, materialcontainer, bygghiss
och ställningstorn.

Fristående container,
byggkran, saxlift,
motorredskap eller liknande

1 000 kr, 1-4 dygn
3 000 kr, över 4
dygn-1 månad

Ett eller flera byggrelaterade föremål som inte
utgör ett inhägnat etableringsområde. Fordon
eller liknande arbetsredskap som ställs upp för
annat ändamål än parkering enligt gällande
parkeringsbestämmelser

Byggnadsställning med fri
undergång

1 000 kr/påbörjad
vecka

Ställningar av olika slag avsedda för
fasadarbeten. Upplagsyta ingår ej. Reklam på
ställning debiteras enligt taxa för reklam.

Byggsäckar,
Återvinningssäck

100 kr/st/påbörjat
dygn

Storsäck, sorteringssäck, exempelvis Big Bag,
etc

110 kr/mån/kvm
skyltyta

Avser skylt eller vepa på byggnadsställning eller
liknade i reklamsyfte samt byggskyltar.

Varumärkesskylt

200 kr/mån/kvm
skyltyta

Skylt med enbart firma- eller produktnamn i
direkt anslutning till butikslokal eller liknande

Reklam

200 kr/mån/kvm
skyltyta

Löpande reklamupplåtelser. Stillastående bilder
såväl som bildväxling, belysta som obelysta

Affischering, tillfällig skyltning
på anvisade platser

200 kr/mån/kvm
skyltyta

Annonser, reklam, mäklarskyltar, affischer vid
evenemang, konserter, sportevenemang och
liknande.

Informationstavlor och
hänvisningsskyltar

2 000 kr/plats/år

För museer, sjukhus, skolor och andra
allmännyttiga ändamål. Hänvisningsskyltar
tillstyrks endast i undantagsfall och inte för
kommersiella ändamål. Nolltaxa om inget
reklaminslag.

Informationshögtalare vid
evenemang

500 kr/tillfälle

Mobila högtalare för information och/eller musik.
Ej reklambudskap.

Samlingstavla

Ingen avgift

Endast utan reklam

Flagga, banderoll, ballonger

350 kr/dag/st

Banderoll, banér, flagga fäst på gatuanordning
eller hängande över gågata. Tillstyrks inte över
trafikerad gata/väg/järnväg.

Överdagenskylt

Ingen avgift

Skylt som tas in då verksamheten inte är igång
samt inför städning och snöröjning.

Reklam och skyltar
Byggskylt

Försäljningsplatser, uteserveringar
Torgplats/Fast saluplats
Centrumläge* (1/4—30/10)
40 000 kr
Centrumläge* (1/11—31/3)
28 000 kr
Övriga lägen (1/4—30/10)
15 000 kr
Övriga lägen (1/11—31/3)
10 000 kr

Maxstorlek 16 kvm
Sommarsäsong 1 april – 30 oktober
Vintersäsong 1 november – 31 mars
(Upplåts för max 1 år)

Tillfällig försäljningsplats

500 kr/dag

Max 16 kvm utgörs av kioskvagn,
försäljningsbord, tält etc.

Ambulerande rörlig försäljning

300 kr/dag

Gatuförsäljning med mindre vagn som
lätt kan flyttas för hand, endast tillfällig
samt bedrivs i obetydlig omfattning och
inte inkräktar på någon annans tillstånd.

Evenemangsförsäljning
- Korvförsäljning
- Foodtruck

1 000 kr/kvartal
3 000 kr/kvartal

Julgransförsäljning

2 000 kr/säsong

Uteservering
- Centrumläge*
- Övriga lägen

Foodtruck

100 kr/kvm/mån
50 kr/kvm/mån

20 000 kr/år
2 500 kr/mån
500 kr/dag

Skyltvaror/demonstrationsobjekt 120 kr/plats/mån
i direkt anslutning till butikslokal

Evenemangsförsäljning vid Friends
Arena Lottning av försäljningsplatser
sker inför varje nytt kvartal.
Säsong 1 december – 25 december
(max 50 kvm) Inklusive nattförvaring av
julgranar under presenning eller
liknande.
Gång- och uteservering med yta för
bord och stolar i anslutning till
serveringslokal. För uteservering i
storlek utöver 30 kvm tillkommer 50
kr/kvm/mån utöver ordinarie taxa.
Mobila matförsäljningsställen,
Matvagnar, Foodtrucks,
kiosk/cafévagnar för återkommande
försäljning inom Solna. Max 3 timmars
uppställning/gata.
Avgift per månad. Yta 80% av lokalens
fasadlängd, dock längst 5 meter x bredd
0,5 meter

* Centrumläge avser Solna centrum, Råsunda torg, Hagalunds torg, Huvudsta torg, Västra skogen,
Solna Business Park, Arenastaden, Hagastaden samt mindre centrum, samlingsplatser och
busshållplatser.

Evenemang, kultur, sport och idrott
Hjälpverksamhet,
Ingen avgift
samhällsinformation, politisk
information eller blodbuss

Ingen avgift för hjälpverksamhet eller
samhällsinformation i mindre omfattning,
kampanjbord, ingen försäljning och reklam.

Större politiska evenemang
ex torgmöten

500 kr/dag

Max 16 kvm utgörs av en scen, mindre tält etc.

Sammankomst enligt
OrdL 2 kap 1§ pl

500 kr/dag

Demonstration, sammankomst för överläggning,
opinionsyttring eller upplysning i allmän eller
enskild angelägenhet.

Tillfällig försäljning,
loppmarknad som
arrangeras av skolklasser,
förening.

Ingen avgift

Skolklasser, föreningar som nyttjar mindre bord
för försäljning för insamlingsändamål som inte
hindrar annan upplåtelse är avgiftsfri.

Utomhusteater

Ingen avgift

Ingen avgift för föreställningar för allmänheten där
entréavgift inte tas ut.

Mindre evenemang

500 kr/påbörjat dygn

Mindre evenemang utan reklam och utan
vinstdrivande syfte samt utan inträdesavgift eller
anmälningsavgift. Exempelvis Hagalundsdagen,
Midsommarfirande, Valborg.

Arrangemang/Evenemang
vars huvudsyfte är att
marknadsföra en produkt
och/eller företag

500 kr/dag

Max 16 kvm. Vid arrangemang med reklam
dubbleras avgiften då sökandes fördel av
upplåtelsen därigenom ökar. (Dagtid)

Evenemang med lokal
anknytning exempelvis
motionslopp med
cykel/gång/simning.

500 kr/påbörjat dygn

Avser lokala föreningar som anordnar
arrangemang i sitt eget närområde. Omfattning
max 5 dygn i följd. Vid arrangemang med reklam
dubbleras avgiften då sökandes fördel av
upplåtelsen därigenom ökar.

Privata sammankomster

500 kr/påbörjat dygn

Tillåts ej på mark som utgör allmän plats i
detaljplan. Undantag kan göras om
sammankomsten bara medför mindre
begränsning för allmänheten.

Cirkus, Tivoli, Karneval
(inklusive 2 veckors
affischering)

3 000 kr/påbörjat
dygn.

Max 400 kvm, över 400 kvm + 10 kr/kvm/dygn.
Endast på platser staden har utsett. Max 5 dygn
inklusive etablering och av etablering.

Marknader

8 kr/kvm stånd och
dygn

Större marknader i likhet med Bondens Marknad,
loppmarknad, julmarknad. Avgift per stånd och
kvadratmeter.

Tältmöten

500 kr/påbörjat dygn

Enstaka tält för mindre möten för trossamfund
eller liknande sammankomster

Bangolfbanor, Tennisbanor

Enligt särskilt avtal

Övrigt
Filminspelning
Tillkommande OB-buss

3 000 kr/dygn
800 kr/fordon/dygn

Område som används för filminspelning.
Tillkommande avgift för OB-buss som parkeras
på park/fastighetsmark.

Sopskåp, Avfallslösning

50 kr/kvm/månad

Insamling av hushållssopor eller andra
förekommande fraktioner

Återvinningsstationer
Klädinsamlingscontainers

2000 kr/container/år

Behållare för återvinningsmaterial.
Ingen avgift för återvinningsstationer eller
klädinsamlingscontainers för sökande med 90konto.

Tillgänglighetsramper och
liknande

Ingen avgift

Markområde där tillståndshavaren har en
anläggning för tillfart, ingång eller liknande men
där huvudsyftet är att tillgängliggöra för
rörelsehindrade.

Valstuga, valtält eller
liknande

1 000 kr/valstuga

Max 16 kvm med utvändig takhöjd av 3,5 m över
marken. Tillstånd medges 5 veckor innan val
eller större informationskampanj med brett
allmänintresse. Flyttas senast 1 vecka efter val.
1 beachflagga och 1 överdagenskylt tillåts.

Tidningsställ/buntlåda

250 kr/år/st

Tidningar, annonsblad, gratis- samt
reklamtidningar etc. Buntlåda för post och
tidningsanordningar, lådor för reklam och post.

Stadsodling

Ingen avgift

Särskild bedömning görs om området är lämpligt
för stadsodling.

Evenemangsparkering

5 kr/kvm/dag

Av staden anvisad större parkering för buss,
trailer, husvagnar vid evenemang.
Avgift tas ut per hela dygn.

Störande buller, Sprängning

500 kr

Vid störande buller eller sprängning.

Bojar, flytboj, fendrar

500 kr

Avspärrningsbojar för att avskärma
simmande/badande personer från båtar och
båttrafik

