
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

 

Tillfällig markupplåtelse 

 Dygn Vecka Månad År 

 10 kr/kvm 25 kr/kvm 60 kr /kvm 480 kr/kvm 

Administrativ avgift 500 kr/avtal/faktura    
 

• Upplåtelse för bygg, styck: 
Container, kranar, bodar, ställningar, skylift, byggsäckar (t ex Big bag), tillfälliga parkeringar, tillfartsområde, inhägnat område 

• Upplåtelse för evenemang: 
Cirkus, tivoli, nöjesfält, konsert, festival, motionslopp, mötestält, teater, filma/fota  

• Upplåtelse för försäljning: 
Marknader, varuexponering, jordgubbar, mm 
 

Reklamskyltar och motsvarande 

 Styck/år 

Skylt upp till 2 kvm 1 700 

Administrativ avgift 500 kr/avtal/faktura 
 

• Stadigvarande reklam och informationsspridning i kommersiellt syfte 

 

Stadigvarande försäljning 

 Månad År 

Uteservering (stadigvarande)  500 kr/kvm 

Uteservering (säsong) 50 kr/kvm  

Kiosk, gatukök och motsvarande 
(stadigvarande) 

 400 kr/kvm 

Kiosk, gatukök och motsvarande 
(säsong) 

40 kr/kvm  

Varuexponering/Försäljning 
(stadigvarande) 

 200 kr/kvm 

Varuexponering/Försäljning 
(säsong) 

20 kr/kvm  

 
• Stadigvarande - som är varaktig och inte tas bort 

• Säsong – som är tillfälligt t ex under några månader som därefter tas bort 

• Varuexponering/försäljning: T ex varuställ utanför butik 
 

Torghandel 

 Dag Vecka Månad 

Torghandel, försäljning eller 
motsvarande 

600 kr 1 000 kr 4 000 kr 

Skolor, ungdomsrörelse och 
valrörelse 

0 kr 0 kr 0 kr                            
Gäller endast valrörelse 

 

 

 

 



Tillfällig affischering 

 Styck 

Tillfällig affischering 1 500 kr 

 
• Affischering i samband med evenemang. Max 14 dagar 

• Trottoarpratare, beachflagga och motsvarande. Max 6 månader 

 

Master och stationer 

Master och stationer 330 kr/kvm/år 

Administrativ avgift 500 kr/avtal/faktura 

 

Övrigt 

Övr. Styckvisa objekt 600 kr/st     

Övr.  Ianspråktagande 
av yta.  

600 kr/dygn 5 kr/kvm/v. 20 kr/kvm/mån. 240 kr/kvm/år 

Administrativ avgift 500 kr/avtal/faktura    

 

 

 

Att tänka på: 

• Upplåtelse av offentlig plats kräver polistillstånd enligt Ordningslagen (undantaget är de fyra 
platser som beslutats av kommunen för ändamålet torgplats).  
För att ansöka om upplåtelse gå in på https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-
ansok/offentlig-plats/ 
Tänk på att kommunicera med kommunen om tilltänkt upplåtelse innan du ansöker och 
betalar för ett polistillstånd så att du vet att det blir godkänt.  
Maila till Teknik- och Exploateringsenheten på info@ekero.se 

• Torghandel, uteserveringar, kiosker med mera ska vara godkänd för F-skatt och vara 

registrerad som arbetsgivare. Registerutdrag krävs för avtal 

• Upplåten plats ska hållas i väl vårdat skick 

• Samtliga tillstånd som krävs för nyttjanderättshavarens verksamhet ombesörjer och bekostar 
denne själv 

• Upplåtelsen får inte överlåtas till annan utan kommunens skriftliga godkännande 

• Upplåtelse i andra hand får ej ske utan kommunens skriftliga godkännande 

• Nyttjanderättshavaren svarar för den skada som kan förorsakas tredje person till följd av 

dennes verksamhet genom upplåtelse 

• För mer information om vilka regler som gäller läs ”Ordningsregler vid torghandel i Ekerö 

Centrum” 
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