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1. Inledning

1.1 Taxa och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, med mera.

Enligt Ordningslagen 1 kap. 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, torg, parker och
andra platser redovisade som allmän platsmark i detaljplan. En offentlig plats inom
detaljplanelagt område får endast användas på ett sätt som stämmer överens med det ändamål
som platsen har upplåtits för. För att använda platsen på annat sätt krävs tillstånd från
polismyndigheten. Det krävs även tillstånd från berörd fastighetsägare.

När marken förvaltas av kommunen yttrar sig kommunen i ärendet enligt Ordningslagen 3 kap.
2 §. Tillstånd från polismyndigheten behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs dock
alltid av fastighetsägaren.

För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut avgift för upplåtelsen krävs att kommunfullmäktige
har beslutat om en taxa som innehåller grunderna för hur avgiften ska beräknas enligt
Avgiftslagen 1 kap. 1 §.

1.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden rörande lednings- och
grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning. Lednings- och
grävarbeten är omfattande och innebär att till exempel gator och vägar grävs upp och sedan
återställs. Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan
(TA-plan) som ska granskas av kommunen.

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av dessa - ska den sökande betala en avgift beslutad
av kommunfullmäktige.

Att ta ut en kostnad för att täcka självkostnaden för kommunernas tjänster har stöd i
Kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5–6 §§. I de fall sökanden av TA-plan och/eller schakttillstånd
brister i säkerhet eller inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda vite.
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2. Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

2.1 Allmänna bestämmelser för upplåtelse på offentlig plats

● Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.

● För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut.

● Avgifter för upplåtelse av offentlig plats är momsbefriade, med undantag av upplåtelser för
reklamändamål. Skulle reglerna om moms ändras ska avgiften justeras med hänsyn till
detta.

● Tillståndshavaren ansvarar för att söka de ytterligare tillstånd som kan krävas för
upplåtelsen, till exempel bygglov, trafikanordningsplan m.m.

● Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före upplåtelsen.

● Finns flera sökanden för samma plats väljer kommunen, genom sin vetorätt i Ordningslag
(1993:1617), vilken sökande som ska få tillståndet. Under tiden som en pågående
upplåtelse av offentlig plats löper behandlas inga nya ansökningar som avser samma plats.

● För upplåtelser som inte omfattas av tabellen nedan ska avgift utgå i enlighet med vad som
gäller för närmast likvärdiga ändamål.

● Elanslutning ingår inte i upplåtelserna och är inget kommunen tillhandahåller.

● Övriga villkor för upplåtelsen framgår i tillståndsbeviset för upplåtelsen.

● Utöver ovan nämnda lagar och bestämmelser ska också, vid varje tillfälle Lokala
ordningsföreskrifter för Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12,
uppfyllas.
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2.2 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Tabell nedan visar vilken avgift Salems kommun tar ut för respektive ändamål vid upplåtelse av
offentlig platsmark.

Ändamål Avgift Kommentar

Försäljning

Fast försäljningsplats 3000 kr/månad Försäljningsperioden varar minst 1
månad.

Tillfällig försäljningsplats 300 kr/dag

Foodtruck 4000 kr/månad
400 kr/dag

1 plats finns på Rönninge torg.
Övriga platser diskuteras med
gatuenheten. Separata riktlinjer för
foodtrucks finns på kommunens
hemsida.

Uteservering 50 kr/m2 och månad

Julgransförsäljning 300 kr/dag

Marknad (med huvudsyftet
försäljning) eller liknande

max 3000 kvm: 1 500
kr/dygn
mer än 3000 kvm: 3 000
kr/dygn

Evenemang

Evenemang, konsert, tävling
eller liknande

max 3000 kvm: 1 500
kr/dygn
mer än 3000 kvm: 3 000
kr/dygn

Cirkus, tivoli 3000 kr/dag

Reklam Observera att moms tillkommer för
reklam och annonsering.

För reklamskyltar där intäkterna går
till ideella föreningar tas ingen avgift
ut.

Tillfällig reklam 100 kr/månad Affischer, gatupratare m.m.
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Fast reklamskylt av enkel
karaktär (ej digital/rörlig)

1000 kr/kvm reklamyta/år Stor restriktivitet ska gälla vid
tillstyrkan.

Rörlig och/eller belyst fast
reklamskylt

2000 kr/kvm reklamyta/år Stor restriktivitet ska gälla vid
tillstyrkan.

Byggändamål

Byggarbetsplats, etablering 30 kr/m2 och månad En byggetablering är i regel ett
inhägnat arbetsområde som kan
innehålla olika delkomponenter, till
exempel bod, container,
byggnadsställning och/eller upplag.

Fristående container, upplag
eller liknande

30 kr/m2 och månad Avser ett eller flera föremål som inte
utgör ett inhägnat
etableringsområde.
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3. Taxa för handläggning av schakttillstånd och
trafikanordningsplan (TA-plan)

3.1 Allmänna beställer för schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

● Indexreglering - Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte. Kommunstyrelsens tekniska
utskott får varje kalenderår besluta att justera denna fastställda taxa med en uppräkning enligt
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och
regioner (SKR)

● Ansökningar avseende schakttillstånd och TA-planer ska ha inkommit till Salems kommun
senast 15 arbetsdagar innan angivet startdatum i ansökan. För sent inkommen ansökan kan i
mån av tid handläggas.

● Vid ansökan om schakttillstånd i gata, GC-väg eller om den på annat sätt påverkar säkerheten
för vägtrafik eller gång- och cykeltrafik, ska alltid en TA-plan upprättas som ett separat ärende.

● Generella schakttillstånd och TA-planer kan utfärdas till av kommunen anlitade entreprenörer
med t ex ramavtal eller driftavtal.

● Arbeten får inte påbörjas förrän schakttillståndet och/eller TA-planen är godkänd, under
arbetets gång ska dessa finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

● Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen
trafikanordningsplan.

● Föreskrifter för schaktarbeten inom Salems kommun ska följas, dessa hittas på Salems
kommuns hemsida.

● Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

● Utöver ovan nämnda lagar och bestämmelser ska också, vid varje tillfälle Lokala ordningsföreskrifter för
Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12, uppfyllas.
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3.2 Taxa för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Typ av avgift Avgift (exkl. moms) Övrigt

Handläggning av ansökan om
trafikanordningsplan

1500 kr

Handläggning av ansökan om
schakttillstånd

1500 kr

Generell TA-plan 5000 kr/år

Viten Avgift (exkl. moms) Övrigt

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

15 000 kr

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

15 000 kr

Grundläggande vägmärken
saknas eller är bristfälliga
gentemot godkänd
trafikanordningsplan

10 000 kr

Grundläggande fysisk
avstängning saknas eller är
bristfällig gentemot godkänd
trafikanordningsplan

10 000 kr

Enstaka detaljer saknas eller är
bristfälliga gentemot godkänt
tillstånd

5000 kr
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