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Varför Örebro kommun tar ut avgift för 
upplåtelse av offentlig plats 
 
3. kap. Allmän ordning och säkerhet  
 
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 behöves inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt eller i obetydlig omfattning och 
utan att inkräkta på någon annans tillstånd.  
 
I fråga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens tillstånd endast sådana åtgärder som 
inte är reglerade i väglagen (1971:948) 

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.
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1. Försäljningsändamål 
 
1.1 Kiosk för konfektyr, tidningar mm  

20 000 kr per år 
 

1.2 Kiosk för korv/gatukök och mobil korvkiosk,  
(max yta på 12 kvm) 
38 000 kr per år (1, 2, 3, 4) För yta över 12 kvm tillkommer 7 000 kr per år. 

1.3 Korv-, glassvagn med max yttermått på vagnen  
1,0 x 1,5 m 
15 000 kr per plats/år (1, 4) 
 

1.4 Kiosk för enbart glassförsäljning 
Zon 1, 20 000 kr per säsong (6) 
Zon 2, 15 000 kr per säsong (6) 
 

1.5 Kiosker och stånd för blommor, frukt och grönsaker 
Enligt torghandelstaxa 
 

1.6 Tillfällig försäljning av ex. julgranar (ej på plats 
avsedd för torghandel) med en försäljningsyta på  
max 10 kvm 
2 000 kr per plats och månad eller 110 kr per plats och dag (3, 4)  
 
Minsta avgift 1 250 kr per upplåtelse 
 

1.7 Gångbaneservering, restaurangverandor, 
friluftsserveringar m.m. 
Zon 1**, 750 kr per kvm och säsong* eller 150 kr per kvm och månad (3, 4, 5, 6) 
Zon 2**, 550 kr per kvm och säsong* eller 110 kr per kvm och månad (3, 4, 5, 6) 
 
Minsta avgift 1 250 kr per upplåtelse ** se sidan 6 1.8 
 

1.8 Arrangemang ex. uppställning av reklambussar, 
reklamtält m.m. 
25 kr per kvm och dag (3, 4) 
 
Minsta avgift 1 250 kr per upplåtelse 
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2. För övriga ändamål 
 

2.1 Affischpelare och reklamtavlor  
1450 kr per kvm skyltyta och år (1, 4) 
 
2.2 Byggskyltar i anslutning till ett arbetsområde  
900 kr per kvm skyltyta och år (1, 4) 
 
2.3 Exponering av varor utanför butik (maxyta 3m2)  
250 kr per kvm och månad 
 
2.4 Cirkus, tivoli m.m.  
4 500 kr per plats och dag exkl. kostnad för renhållning (4) 

3. Container, ställningar, bodar, upplag, 
återvinningsstationer m.m. 
 

3.1 Container, skylift, mobilkran och kompressorer m.m.  
95 kr per st och dag (3, 4) 
Minsta avgift 1 250 kr per upplåtelse 
 
3.2 Ställningar, bodar, upplag, återvinningsstationer 
m.m.  
 
Zon 1** Inte ianspråktar körbana 15 kr per kvm och påbörjad månad (3, 4, 7) 
Ianspråktar mindre än halva körbanan 20 kr per kvm och påbörjad månad (3, 4) 
Ianspråktar mer än halva körbanan 25 kr per kvm och påbörjad månad (3, 4) 
 
Minsta avgift 2 800 kr per upplåtelse 
 
Zon 2** Inte ianspråktar körbana 15 kr per kvm och påbörjad månad (3, 4, 7, 8) 
Ianspråktar mindre än halva körbanan 15 kr per kvm och påbörjad månad (3, 4, 8) 
Ianspråktar mer än halva körbanan 15 kr per kvm och påbörjad månad (3, 4, 8) 
 
Minsta avgift 2 800 kr per upplåtelse 
 
Upptäcks vid kontroll uppställda fordon inom området kommer avgift påläggas för 
parkering enligt röd taxa under beviljad tillståndsperiod per fordon.  
 
**se sidan 7 
 
3.3 Friflytande mobilitetssystem  
1000 kr per enhet och år. I de fall Örebro kommun tvingas flytta en feluppställd enhet 
uttages en avgift a´ 1500 kr. 
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4. Upplåtelse utan avgift 
För julmarknader och lotterier samt tältmöten och manifestationer som anordnas av 
ideella organisationer utgår ingen avgift. 
 
1. Avgiften per månad är 10 procent av årsavgiften 
Avgiften per vecka är 4 procent av årsavgiften 
Avgiften er dag är 1 procent av årsavgiften 
Avgiften per månad, vecka och dag avrundas till  
närmaste högre tiotal 
 
Minsta avgift per upplåtelse är 1 250 kronor 
 
2. Om vagnen flyttas bort när försäljningen inte pågår och om 
försäljningen endast pågår under 16 timmar per dygn reduceras 
avgiften med 30 procent 
 
3. Avgift för parkeringsplats (parkeringsruta) som tas i anspråk vid 
markupplåtelse 

 
Taxa Dag Vecka Månad 

ZON 1 210 kr 1 400 kr 7 300 kr 
ZON 2 50 kr 300 kr 1 600 kr 

 
4. Sökanden skall utöver sedvanlig avgift enligt taxan bestrida samtliga 
kostnader som förvaltningen åsamkas på grund av ianspråktagandet. 
 
5. Om försäljning av glass, korv etcetera sker från området för 
gångbaneservering tillkommer avgiften för korvvagn/glassvagn. 
 
6. Med säsong avses första april till sista oktober. 
 
7. Om gångbanan är framkomlig under ställningen minskas avgiften 
med 50 procent. 
 
8. 8. Utmed trafikleder (>10.000 fordon per årsmedeldygn) gäller avgift 
enlig Zon 1. 
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Zonindelning  
 
Skrafferat område Zon 1 
Icke skrafferat område Zon 2 
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