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1. Inledning 
Vid behov av att använda offentlig plats för annat ändamål än vad den 

upplåtits för görs en ansökan om tillstånd hos polismyndigheten. Stöd för  

kommunernas rätt att yttra sig i tillståndsärenden och att meddela villkor  

för upplåtelser finns i Ordningslagen (1993:1617). Polistillstånd krävs inte  

om offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och 

utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om 

offentlig plats nyttjas för avsett ändamål till exempel då ett torg används 

för torghandel, fortfarande krävs dock kommunen tillstånd i detta fall. 

 

I Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig  

plats, med mera (1957:259), nedan kallad Avgiftslagen regleras möjligheten att ta ut 

avgifter.  

 

Begreppet offentlig plats definieras i Ordningslagen 1 kap 2 § och avser  

bland annat vägar, gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. Dessa platser 

får inte utan tillstånd tas i anspråk för annat ändamål än vad de upplåtits för 

enligt Ordningslagen 3 kap 1 §. Efter ansökan begär polismyndigheten  

kommunens yttrande. Kommunen kan då meddela sådana villkor som enligt 

Ordningslagen 3 kap 15 § behövs för att tillgodose de intressen som kommunen 

har att bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning,  

stadsbild, miljö och trafik. 

 

Kommunen har rätt att enligt Avgiftslagen 1 kap 1 § ta ut avgifter efter en av 

kommunfullmäktige fastställd taxa. 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. 

 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Utöver ovan nämnda lagar ska också, vid varje tillfälle gällande lokala 

föreskrifter och bestämmelser tillämpas till exempel: 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Kungälvs kommun 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun 

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark 
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3. Allmänna bestämmelser 
1. Avgiftens storlek regleras av vilken typ av användning som upplåtelsen 

avser och i fråga om försäljning och kommersiella ändamål vilken zon  

upplåtelsen sker. Kommunens zonindelning framgår av kartbilagor.  

Kungälvs centrum, Ytterby centrum, Marstrandsön och Koön ingår i zon 1. 

Övrig plats inom kommunen ingår i zon 2. 

2. Vid marknader med både kommersiell och ideell försäljning som drivs av 

en samordnande affärsorganisation skall särskilt avtal tecknas. Avgiften skall 

bygga på avgifterna för tillfällig försäljning med en reduktion på 50 procent. 

Uppgifter om ansvarig organisation, för varje försäljningsstånd, skall skickas 

in till kommunen. 

3. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser,  

uttages en minimiavgift per upplåtelse, såvida inte annat angivits. Ingen 

avgift tas ut för politiska/ideella föreningar eller skolklasser vid tillfällig  

försäljning som ej undantas enligt 3 kap 1 § Ordningslagen. Detsamma gäller 

välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontohavare av Svensk 

Insamlingskontroll (SFI). 

4. Avgiften skall erläggas i förskott, senast den dag tillståndet träder i kraft. 

Om upplåtelsen avser längre tid än ett kvartal ska avgiften erläggas i  

förskott per kvartal. Avgiften ska betalas oavsett om platsen används eller inte. 

5. Avgiften är momsbefriad. Skulle reglerna om moms ändras skall avgiften 

justeras med hänsyn till detta. 

6. I avgiften ingår normal gaturenhållning, det vill säga den rutinmässiga 

och i normal omfattning utförda renhållning som åvilar kommunen.  

Eventuella fördyrade kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel 

eller debiteras i förekommande fall separat.  

7. Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar i 

Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 2010 som basår. Justering 

sker inför varje årsskifte. Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan  

oktoberindex för det innevarande året och oktoberindex för närmast  

föregående år. 

8. Uteservering tillåts året runt. Genom tillståndet åläggs sökanden det ansvar för till 

exempel snöröjning som vilar på fastighetsägaren, enligt lokala föreskrifter om 

gaturenhållning. 

9. Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade 

före upplåtelsen, vilket bland annat omfattar städning. Bristande städning  

och reparation av eventuella skador som uppkommit debiteras i  

förekommande fall separat. 

10. Med år avses kalenderår. 

11. De i taxan angivna avgifterna avser en plats. 
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4. Taxa för upplåtelser enligt ordningslagen 
 

Zonindelning beskrivs i bilagda kartor. 

Försäljning på offentlig plats Zon 1 Zon 2 
Fast saluplats, max 15 kvadratmeter 
Ytterligare 5 kvadratmeter 

24 000 kronor/år 
4 000 kronor/år 

12 000 kronor/år 
2 000 kronor/år 

Tillfällig försäljning 
a) 0-15 kvadratmeter 
b) 0-15 kvadratmeter 
c) 0-15 kvadratmeter 

 
15 000 kronor/år 
2 000 kronor/månad 
300 kronor/dag 

 
7 500 kronor/år 
1 000 kronor/månad 
150 kronor/dag 

Marknad med samordnande 
affärsorganisation (knallemarknad) 

150 kronor/plats/dag 75 kronor/plats/dag 

    Ingen zonindelning 

Julgransförsäljning 0-200 kvadratmeter 500 kronor/vecka 

Cirkus, nöjesfält 4 000 kronor/tillfälle 

Uteservering 275 kronor/kvm/år 

 
 

Andra kommersiella 
ändamål på offentlig 
plats 

Zon 1 Zon 2 

Trottoarpratare 1000 kronor/kvadratmeter/år 500 kronor/kvadratmeter/år 

Varuvisning, smyckning och 
skyltning utanför butik 0-2 
kvadratmeter 

600 kronor/år 400 kronor/år 

 
 

Annat ändamål Ingen zonindelning 

Brevlåda, buntlåda, tidningslåda, tidningsställ 200 kronor/år/styck 

Byggskylt 50 kronor/kvadratmeter/månad 

Byggbelamring (till exempel bod, verktygscontainer, 
byggnadsställning, upplag) 

50 kronor/kvadratmeter/månad 
eller enligt överenskommelse 

Container: 
Generellt tillstånd 0-50 stycken 
Enskilt tillstånd på bestämd plats, mer än 5 dagar 

 
8 000 kronor/år 
500 kronor/plats 

Återvinningsstation 500 kronor/behållare/år 

Mast inklusive teknikbod 25 000 kronor/år 

Ianspråktagande av parkeringsplats Kompensation för inkomstbortfall 
kronor/plats/dygn 

Publika arrangemang 
 
Fästningsholmen - hela 
Fästningsholmen – grusad parkeringsyta vid älven 
Fästningsholmen – parkeringen vid gatuköket  
Fästningsholmen – grönytan nedanför fästningen 

 
 
4 000 kronor/arrangemang 
1 300 kronor/arrangemang 
1 000 kronor/arrangemang 
2 500 kronor/arrangemang 
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Gamla Torget, Nytorget, Vita Fläcken 
 
Älvparken 
  
Utebadet - asfaltsparkeringen  
Utebadet – den grusade parkeringen 
 
Västra Parken 
 

 
1 000 kronor/arrangemang 
 
2 000 kronor/arrangemang 
 
1 500 kronor/arrangemang 
1 500 kronor/arrangemang 
 
1 500 kronor/arrangemang 

Publika arrangemang på övriga platser samt övriga 
upplåtelser 
 

200 kronor/dag 
+ 5 kronor/kvadratmeter/dag 

Minimiavgift för handläggning och besiktning 500 kronor/tillfälle 
 

5. Taxa för torghandel 
 

Nytorget, Kungälv 

Försäljning får endast ske på fastställda platser, vilka visas på bifogad karta. 

Plats 1 och 2 (torgbodar) 12 000 kronor/bod/år + förbrukad elkostnad 

Tilläggsyta 40 kronor/dag för varje ytterligare påbörjad tre kvadratmeter 

Plats 3-13 650 kronor/plats/månad eller 140 kronor/plats/dag 

För perioden oktober-mars är avgiften 65 % av ovanstående kostnad. 

Plats 15-18 Avgiftsfria 

Under perioden 15 november – 15 januari får plats 5 inte användas för torghandel 

på grund av julgranens placering. 

 

Plats 13 är för långtidsuthyrning, särskilt avtal ska skrivas. 

 

Ett fordon för varutransport får parkeras bakom bodarna 1 och 2. 

 

El 

Eluttag enfas 30 kronor/dag + förbrukat antal kilowatt 

Eluttag trefas 50 kronor/dag + förbrukat antal kilowatt 

 

Kajen, Marstrand 

Försäljning får endast ske på fastställda platser, vilka visas på bifogad karta. 

 

Fasta torgplatser, F1-F4: 

0-6 kvadratmeter 1 000 kronor/plats/år 
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6-10 kvadratmeter 1 600 kronor/plats/år 

10-14 kvadratmeter 2 200 kronor/plats/år 

14-18 kvadratmeter 2 800 kronor/plats/år 

Ytterligare yta 25 kronor/kvadratmeter/år 

Tillfälliga torgplatser, nummer 1-5, tolv kvadratmeter vardera: 

Avgift 300 kronor/plats/dygn 
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6. Kartor 
Karta: zonindelningen Kungälvs centrum 

Karta: zonindelningen Ytterby centrum 

Karta: försäljningsplatserna Nytorget, Kungälv 

Karta: torgplatserna Marstrand 

Karta: övriga försäljningsplatser Marstrandsön och Koön 

Karta: Food truck, en plats vid Mimers hus 

Karta: Food truck, en plats på Nytorget 

Karta: Food truck, två platser i Västra parken 
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