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Inledning
Avgifterna ska tillämpas strikt för samtliga sökande, för att upprätthålla
likabehandling och konkurrensneutralitet. Alla avgifter erläggs mot faktura.
Stadens egna verksamheter är undantagna från denna taxa.
Villkor för upplåtelser av kommunal mark som är offentlig plats återfinns på
www.solna.se.
Lagar och föreskrifter
Taxan är baserad på lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för
vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m.
Bygglov och andra tillstånd
Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga erforderliga tillstånd som till
exempel bygglov, TA-plan (trafikanordningsplan), tillstånd för
livsmedelsverksamhet, tillstånd för djurhållning, alkoholservering etc.
Handläggningsavgift
Handläggningsavgiften för att behandla en ansökan om markupplåtelse är
800 kr. Denna avgift är obligatorisk, oavsett om tillstånd tillstyrks eller avslås
och återbetalas ej vid eventuell återkallelse av markupplåtelsetillståndet.
Handläggningsavgift tillämpas inte för avgiftsbefriad upplåtelse.
Moms
Markupplåtelser beviljade av staden är momsbefriade.
Övrigt

•
•
•
•
•

I de fall det inte finns en upplåtelseform specificerad i denna taxa, äger
Tekniska förvaltningen rätt att besluta om avgiftens storlek.
Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.
Otillåten markanvändning utan beviljat tillståndsbevis innebär
polisanmälan.
Generellt beviljas markupplåtelser med max 1 år i taget (ej kalenderår).
Centrumläge avser Solnaplan, Centrumslingan, Centralvägen och
Skytteholmsvägen.
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Taxa för byggetableringar (kategori A)
A

Upplåtelseändamål

Avgiftsbelopp

1.

Byggetablering,
arbetsområde eller upplag

3 kr/kvm/påbörjat dygn
Lägsta avgift 3 500 kr.

2.

Fristående container och
bodar

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn
Lägsta avgift 1 000 kr.

3.

Fristående kranar, liftar och
andra motorredskap

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn
Lägsta avgift 1 000 kr

4.

Byggnadsställning med
passage under

1,50 kr/kvm/påbörjat dygn

5.

Byggnadsställning utan
passage under

3 kr/kvm/påbörjat dygn

6.

Byggsäck, återvinningssäck

150 kr/st/påbörjat dygn

Förtydligande

Så kallad
Stockholmsställning.

Taxa för skyltar (kategori B)
B Upplåtelseändamål

Avgiftsbelopp

Förtydligande

1.

Skylt <1 kvm skyltyta,
Inkl. gatupratare

600 kr/skylt/år
Lägsta avgift 600 kr

Inbegriper även
vepor och
banderoller.
Gatupratare och
andra
överdagenskyltar
ska tas in då
verksamheten inte
är öppen.

2.

Skylt >1 kvm skyltyta

7 kr/kvm skyltyta/påbörjat
dygn

Inbegriper även
vepor och
banderoller

Affischer

2kr/affisch/påbörjat dygn
Valaffischer är avgiftsfria
fem veckor innan och en
vecka efter dagen för val/
folkomröstning.

3.
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Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C)
C

Upplåtelseändamål

1.

Torgplats upp till 16 kvm
Centrumläge
Övriga lägen

2.

3.

Torgplats över 16 kvm
Centrumläge (max 32 kvm).
Övriga lägen
Tillfällig försäljningsplats
Centrumläge
Övriga lägen

Avgiftsbelopp

Förtydligande

192 kr/påbörjat dygn
80 kr/påbörjat dygn

Kortast uthyrningstid
30 sammanhängande
dygn.

12 kr/kvm/påbörjat dygn
5 kr/kvm/påbörjat dygn

Kortast uthyrningstid
30 sammanhängande
dygn.

1 000 kr/ påbörjat dygn
500 kr/ påbörjat dygn

Centrumläge: Max 32
kvm.
För marknad se D8

4.

Ambulerande tillfällig
försäljning

500 kr/ påbörjat dygn

Se lokala
ordningsföreskrifter
för var denna kategori
inte är tillåten.

5.

Evenemangsförsäljning
Arenastaden

2 000 kr/kvartal/plats
Kvartal 1: 1/1 – 31/3
Kvartal 2: 1/4–30/6
Kvartal 3: 1/7–30/9
Kvartal 4: 1/10–31/12

Försäljning i
anslutning till
evenemang. Fyra
särskilt anvisade
platser i Arenastaden.

6.

Julgransförsäljning

2 500 kr/säsong

Säsong 25 november
– 25 december (max
50 kvm).
Nattförvaring får ske
på plats.

7.

Uteservering

3 kr/kvm/påbörjat dygn

8.

Foodtruck

20 000 kr/år
2 500 kr/mån
500 kr/påbörjat dygn

9.

Skyltvaror/demonstrationsobjekt i direkt anslutning till
butikslokal

3 kr/kvm/påbörjat dygn

Mobila
matförsäljningsställen med Solna
stads foodtrucktillstånd. Max 3
timmars
uppställning/plats
För uppställning
längre än 3 tim/plats,
se C3.
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Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D)
D

Upplåtelseändamål

Avgiftsbelopp

Förtydligande

1.

Evenemang för
hjälpverksamhet,
samhällsinformation eller
uppställning av blodbuss.

Ingen avgift

Organisationer utan
vinstdrivande syfte
utan försäljning eller
reklam.

2.

Allmän sammankomst

500 kr/påbörjat dygn

Tex torgmöten,
demonstration eller
opinionsyttring.

3.

Tillfällig försäljning för
insamlingsändamål

Ingen avgift

Arrangeras av
skolklasser,
föreningar eller
liknande icke
vinstdrivande
organisationer.

4.

Kultur- och sportevenemang

Ingen avgift

Tillställningar för
allmänheten där
avgift inte tas ut.

5.

Marknadsföringsevenemang

Se C3.

Huvudsyftet är att
marknadsföra en
produkt och/eller
företag.

6.

Motionslopp för tex cykel,
gång eller simning

1 000 kr/påbörjat dygn

Motionslopp där
anmälningsavgift tas.
Omfattning max 5
dygn i följd.

7.

Cirkus, tivoli,
konsertområden

3 kr/kvm/påbörjat dygn.
Lägst 3 000 kr

Inklusive 2 veckors
affischering.

8.

Marknader

3 kr/kvm/påbörjat dygn.

Större marknader.

9.

Stads- och biodling
- Ideell förening/ privatperson
- Företag

10. Evenemangsparkering

Ingen avgift
300 kr/pallkrage eller
kupa/år
10 kr/kvm/påbörjat dygn

Särskild bedömning
görs om områdets
lämplighet.
Av staden anvisad
parkering för till
exempel buss eller
trailer vid
evenemang.
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D

Upplåtelseändamål

11. Uthyrning av elsparkcyklar

Avgiftsbelopp

Förtydligande

500 kr/dag/företag

Parkeringar för
uthyrda elsparkcyklar på av
staden anvisade
platser.

Taxa för övriga upplåtelser (kategori E)
E

Upplåtelseändamål

Avgiftsbelopp

Förtydligande

1.

Filminspelning

3 kr/kvm/påbörjat dygn.
Lägst 3 000 kr

Inklusive uppställning
av tillhörande
teknikfordon.

2.

Avfallsbehållare

3 kr/kvm/påbörjat dygn

T.ex. sopskåp, kärl,
och kassuner. För
container se A2

3.

Återvinningsstationer
Klädinsamlingscontainers

Ingen avgift

Endast för sökande
med 90-konto och
allmänna
återvinningsstationer.

4.

Tillgänglighetsramper och
liknande

Ingen avgift

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

5.

Valstuga, valtält eller
liknande

1 000 kr/valstuga

Total disponibel yta
max 16 kvm.
Tillstånd medges fem
veckor innan och en
vecka efter dagen för
val/ folkomröstning.

