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Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

Bestämmelser 

För den yta som enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) upplåts av kommun till 
sökande, som vid ett beviljande anses vara tillståndshavare, ska avgift erläggas. Taxan är 
framtagen enligt Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser 
av offentlig plats, m.m och beskrivs i detta dokument. 

Styrande paragrafer 

3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) 

Användningen av offentlig plats  

1 §  En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av 
Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, 
om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta 
på någon annans tillstånd.  

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats, m.m 

1 §  Om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) har lämnats i fråga om sådan 
offentlig plats som står under kommunens förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för 
användningen. Rätt att ta ut ersättning föreligger också i fråga om användning, som avser 
salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.  

Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till 
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.  

Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 

Taxainformation 

Taxa ska erläggas av tillståndshavare för hela den beviljade tillståndsperioden och ytan 
oavsett grad av nyttjande. Väderlek och andra yttre faktorer motiverar inte en retroaktiv 
reducering av taxan. Avser tillståndshavaren avsluta aktiviteten innan tillståndets sista 
datum infallit ska detta direkt meddelas kommunen. Tillståndshavaren avsäger sig genom 
denna handling sin fortsatta nyttjanderätt av ytan.  

Avgift utgår då enligt bestämmelser för respektive taxa för upplåtelsetiden fram till datum 
för meddelat avslut, plus för de ändamål där detta är aktuellt, tid till näst kommande 
brytpunkt.  
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Ansvarig nämnd äger i varje enskilt fall rätt att sänka eller efterskänka avgift. 

Fakturering av taxa sker efter upplåtelsens slut. 

Mindre upplåtelser som ej är taxabelagda 

Vägvisning till evenemang får efter ansökan om detta sättas upp två dagar innan 
evenemanget och ska tas ner senast första arbetsdagen efter evenemanget. Vägvisningen 
får ej bestå av reklam. För uppställning av vägvisningskyltar utgår ingen taxa.   

Mindre enstaka trivseldekorationer, ej saker till försäljning eller för reklamändamål, tillåts 
utanför butiker utan erläggande av avgift. Exempelvis ljuslykta, mindre blomsterurna. 
Totalt maximalt 0,5m2. 

Zonindelning 

Zon 1. Stora torget, Stadsparken och Hamnparkeringen. Medevitullen och Drottningplan. 

Zon 2. Centrum begränsat av Drottninggatan, Vadstenavägen, Göta kanal, Vättern och 
Skolgatan. Exklusive ytor i zon 1. 

Zon 3. Resterande del av Motala samt alla övriga detaljplanelagda offentliga ytor i Motala 
kommun.  

Taxatabeller 

Upplåtelsens ändamål Zon Beräkningsgrund Taxa 
SEK 

Blodbuss och andra liknande 
samhällsviktiga ändamål. 

2-3 Avgift per söktillfälle. 500 

Byggskylt på fristående ställning. 1-3 Per påbörjad kalendermånad. 500 

Tivoli och cirkus samt annan 
showverksamhet med medförd egen arena. 

1-3 Per påbörjad tredagarsperiod. 2000 

Försäljningskiosk och foodtruck, på 
torgyta, utom evenemang. 

1 Se separat taxa för 
torghandel. 

 

Försäljningskiosk och foodtruck, ej på 
torgyta, utom evenemang. 

1-3 Per påbörjad dag och plats, 
minimiavgift 500sek. 

100 

Fast affischpelare. 1-3 Per påbörjat år. 5000 

Fristående tillfällig affischering på 
anvisade affischplatser. Gäller ej 
valaffischer. 

2-3 Per period och per skylt och 
affischplats, minimiavgift 
500sek. 

100 

Ianspråktagande av avgiftsbelagda 
parkeringsplatser på avgiftsbelagda dagar. 

1-2 Tillkommer på övrig taxa, per 
ruta och per dag. 

20 

Julgransförsäljning, på torgyta. 1 Se separat taxa för torghandel  

Julgransförsäljning, ej på torgyta. 1-3 Per vecka och plats. 1000 

Politisk sammankomst, valstuga, infotält 
om max 9m2. Fristående affischering på 
anvisade affischplatser.  

1-3   
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Tidnings- eller tidskriftsställ 1-3 Per påbörjat år 2000 

Trivseldekoration utanför butik. 1-3 Pris per kalenderår och m2, 
utöver 0,5m2. 

500 

Trottoarpratare, City Sign. 1-3 Per skylt och dag vid 
tillfälligt evenemang. 

20 

Trottoarpratare, City Sign 50x70 cm. 1-3 Kalenderårs-avgift. 2000 

Trottoarpratare, City Sign 70x100 cm. 1-3 Kalenderårs-avgift. 3000 

Marknadsföring, ej försäljning, av tjänst 
eller produkt, infotält om max 9m2 

1-3 Per påbörjad tredagarsperiod. 1000 

Uteservering, på Stora torget. 

 

1 

 

Per m2 och per påbörjad 
veckoperiod (tisdag-måndag). 

21 

 

Uteservering, ej på Stora torget. 1-3 Per m2 och per påbörjad 
veckoperiod (tisdag-måndag). 

18 

Utställning eller evenemang där det är 
entrékostnad och/eller försäljning ska 
bedrivas. 

1 Per påbörjade 1000m2 och per 
påbörjad tredagarsperiod. 

3000 

Utställning eller evenemang där det är fri 
entré och ingen försäljning ska bedrivas. 

1 Per påbörjade 1000m2 och per 
påbörjad tredagarsperiod. 

2000 

Utställning eller evenemang där det är 
entrékostnad och/eller försäljning ska 
bedrivas. 

2-3 Per påbörjade 1000m2. 2000 

Utställning eller evenemang där det är fri 
entré och ingen försäljning ska bedrivas. 

2-3 Per påbörjade 1000m2. 1000 

Varu-uppställning utanför butik. 1-3 Pris per kalenderår och m2. 500 

Återvinningsbehållare på av kommunen 
anordnad återvinningsplats. 

3 Styck, per plats och år. 1500 

Övrig markanvändning som inte går att 
härleda till annan rubricerad punkt i taxa. 

1-2 Per m2 och påbörjad vecka. 
Minimiavgift 500sek. 

2,90 

Övrig markanvändning upp till 250m2 som 
inte går att härleda till annan rubricerad 
punkt i taxa. 

Resterande yta över 250m2. 

3 Per m2 och påbörjad vecka. 
Minimiavgift 250sek. 

Per m2 och påbörjad vecka. 

1,70 

 

0,75 

Vid vissa förhållanden kan taxa reduceras eller höjas procentuellt mot taxor ovan. Vid full 
reducering utgår endast handläggningsavgift om 500kr per söktillfälle. Beslut om 
reducering kan enbart tas av ansvarig nämnd. 

 -50% Sökande är en ideell förening eller idrottsförening. 
 -100% Sökande är innehavare av 90 000-konto. 
 +100% Vid Vätternrundan och andra större nationella och internationella evenemang. Från 

första till och med sista evenemangsdagen.  
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Torghandel Taxa Taxa Taxa 

Stadigvarande 
torghandlare med 
årsplats, 6x3 meter 

1 793kr/plats/år 2 dgr/v. 
Tillgång till eluttag 520 
kr/år 

2 690 kr/plats/år 3 
dgr/v. Tillgång till 
eluttag 780 kr/år 

3 544 kr/plats/år 
4 dgr/v. Tillgång 
till eluttag 953 
kr/år 

Tillfälliga 
torghandlare. I mån 
av plats 

33kr/m längs rad med 6 
m djup, tillgång till 
eluttag 23kr. Dagstaxa. 

53kr/plats i s k 
”Raden”,  tillgång 
till eluttag 23kr. 
Dagstaxa. 

 

Skolklass. 
Försäljning inför t.ex. 
skolresa. I mån av 
plats. 

Ingen taxa utgår   

I samband med evenemang av allmänt intresse på plats som delvis används som 
torghandelsyta kan ansvarig nämnd besluta om flytt av eller inställd torghandel. För detta 
utgår ingen reducering av torghandelstaxan då denna är årsbaserad och antalet möjliga och 
nyttjade torghandelsdagar skiftar från år till år, bland annat beroende på väder och 
helgdagar. 

För samtliga avgifter gäller att de skall indexregleras och justeras den 1 januari varje år 
efter konsumentprisindex för oktober månad föregående år. Som basmånad skall gälla 
innevarande månad när beslutet träder i kraft. 

 

Bilagor: Karta zonindelning Motala 
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