
   
 
 
 

 

 

 

 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
FÖR STOCKHOLM 

 
 Utgiven av stadsledningskontoret 2022:02 

 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats med 
polistillstånd   
Kommunfullmäktiges beslut den 8 november 2021, § 18 
Dnr KS 2021/1100 
(Ersätter Kfs 2020:01) 

 
Allmänna bestämmelser  
Följande allmänna bestämmelser gäller för samtliga 
upplåtelseändamål och avgifter i ärendets bilagor   

1 § Ändring   
För ändring av allmänna bestämmelser och avgifter krävs beslut av 
kommunfullmäktige   

2 § Tillämpning av avgifter   
Trafiknämnden ansvarar på delegation av kommunfullmäktige för 
tillämpning av avgifterna. Avgifterna tillämpas oavsett vem 
tillståndshavaren är eller vilken organisationsform denna innehar. 
Undantag regleras genom 4 §, 5 §, 6 § och 9 §.   

3 § Avgifter för övriga upplåtelser  
I det fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori beslutas 
avgift av trafiknämnden med utgångspunkt från närmast likvärdiga 
kategori.   

4 § Avgiftsbefriade upplåtelser vid vissa arbeten   
Avgiften sättas till noll i det fall ändamålet är arbeten på gatu- eller  
parkmark och tillståndsinnehavaren är någon av stadens 
förvaltningar eller dess entreprenörer.   



  
 
  
 
 

5 § Avgiftsbefriade upplåtelser för vissa anläggningar  Avgiften 
sättas till noll i de fall upplåtelsen är en tillfällig anläggning eller 
byggnad för allmänhetens nyttjande uppförd och förvaltad av 
någon av stadens förvaltningar.   

6§ Avgiftsbefriade upplåtelser på sommar- och vinterplatser  
Inom av staden fastställda sommar- och vinterplatser sätts avgiften 
till noll för de två kategorierna Evenemang och Utsmyckning.  

7 § Avgiftsberäkning per zon   
Stockholms stad delas in i fem zoner A, B, C, D och W.  
Indelningen för zon A-D baseras på följande kriterier:   
- Platsens attraktivitet 
- Trafikantströmmar 
- Knutpunkt i form av lokaltrafikens hållplatser 
- Bilfritt område 
- Gågata 
- Närhet till andra intressedragande företeelser - Övriga 

likvärdiga förutsättningar 

Zon W används för oattraktiva platser i stadens som bedöms 
möjliga att lyfta fram med försäljningsaktiviteter och evenemang. 
Denna zon gäller endast för upplåtelser inom rubrikerna Försäljning 
och Evenemang.   

Avgifter enligt zonkartan gäller för alla kategorier med undantag av 
Fristående försäljningsbyggnad där avgift avgörs per upplåtelse 
enligt dokumentet beräkning av avgift för tillfällig 
försäljningsbyggnad.   

8 § Avgiftsberäkning baserat på tid   
Om inget annat står specificerat debiteras avgifter alltid per dygn 
oavsett om de står utskrivna som per år. För att få fram dygnsavgift 
divideras årsavgiften med 365. Om minimiavgift är specificerat 
debiteras detta en gång per utfärdat tillstånd eller om specificerat, 
en gång per kalenderår.  
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§ 9 Krisledningsnämnd 
Vid extraordinär händelse* ges Trafiknämnden (i förkommande fall 
Krisledningsnämnden) rätt att besluta att en av nedanstående 
kristaxor ska gälla, under beslutad tidsangiven period, för en eller 
flera kategorier. 
- Kristaxa A – för beslutade kategorier sänks avgiften 

med 50 procent. 
- Kristaxa B – för beslutade kategorier sätts avgiften till 

noll. 

*En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det 
normala. Den innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma 
insatser av staden. (def. enl. 3§ KrNs reglemente, motsv. 1 kap 4§ lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  
 
 

Försäljning Kategori  Avgift  

Fristående försäljningsbyggnad  Enligt: Bilaga 2. Avgiftsberäkning för 
försäljningsbyggnad.  

Serveringsyta  A: 2 543 kr/m2 och år   
B: 1 720 kr/m2 och år   
C: 1 373 kr/m2 och år   
D: 692 kr/m2 och år  

Permanent restaurangveranda  A: 4 079 kr/m2 och år   
B: 2 777 kr/m2 och år   
C: 2 197 kr/m2 och år   
D: 1 119 kr/m2 och år  

Varuskyltning  A: 620 kr/m2 och år   
B: 496 kr/m2 och år   
C: 310 kr/m2 och år   
D: 248 kr/m2 och år   

Försäljningsplats   
Av staden fastställda platser helt avgiftsfritt för 
skolklasser och barn-ungdomsföreningar samt 
hjälpverksamhet med 90-konto.  

A: 44 kr/m2 och dygn   
B: 35 kr/m2 och dygn   
C: 25 kr/m2 och dygn   
D: 20 kr/m2 och dygn   
För 12-timmarsperiod: -50 %   
Minimiavgift: 200 kr   
Bokningsavgift: 700 kr för fastställda platser  

Tillhörande yta för fritidsaktiviteter  
Kan endast kombineras med fristående 
försäljningsbyggnad eller försäljningsplats  

A: 30 kr/m2 och år   
B: 25 kr/m2 och år   
C: 20 kr/m2 och år   
D: 16 kr/m2 och år  
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Försäljning  
Kategori  

Avgift  

Försäljning från fordon   
Exempelvis foodtrucks/foodbikes.  

A: 44 kr/m2 och dygn  
B: 35 kr/m2 och dygn 
C: 25 kr/m2 och dygn  
D: 20 kr/m2 och dygn  
Minimiavgift: 200 kr   
För 12-timmarsperiod: -50 %.  

Julgransförsäljning   
Tidsbegränsat enligt stadens villkor  

A: 4 615 kr/plats och period  
B: 3 692 kr/plats och period  
C: 3 078 kr/plats och period  
D: 2 462 kr/plats och period  

Marknad   
Av staden fastställda platser helt avgiftsfritt för 
skolklasser och barn-ungdomsföreningar samt 
hjälpverksamhet med 90-konto  

A: 9 kr/m2 och dygn   
B: 7 kr/m2 och dygn   
C: 5 kr/m2 och dygn   
D: 3 kr/m2 och dygn   
Minimiavgift: 200 kr  

Aktivitetsspecifika områden  
Möjliga att upplåta per säsong  

Byggnad  

A-B: 18 615 kr/plats och år C-
D: 9 490 kr/plats och år 

A: 4 313 kr/m2 och år  
B: 2 462 kr/m2 och år  
C-D: 1 241 kr/m2 och år 

Box park  A: 2 500 kr/m2 och år  
B: 2 000 kr/m2 och år  
C: 1 500 kr/m2 och år  
D: 1 000 kr/m2 och år  

Fast utställningsplats för tillhandahållande av 
friflytande enpersonsfordon   

A-D: 1 400 kr/fordon och år 

Fast uppställningsplats för uthyrning och 
återlämning av uthyrda enpersonsfordon  

A-D: 100 kr/fordon och år 

 



  
 
  
 
 

Reklam och information   
Kategori  

Avgift  

Objekt med analoga ytor   
  

A: 5 243 kr/m2 och år + moms   
B: 4 194 kr/m2 och år + moms   
C: 2 622 kr/m2 och år + moms   
D: 2 097 kr/m2 och år + moms   

Objekt med digitala ytor   
  

A: 14 980 kr/m2 och år + moms   
B: 11 984 kr/m2 och år + moms   
C: 9 737 kr/m2 och år + moms   
D: 7 490 kr/m2 och år + moms   

Kortare reklamupplåtelser   
Endast analoga, max 14 dagar   
  

A: 55 kr/m2 och dygn + moms   
B: 44 kr/m2 och dygn + moms   
C: 28 kr/m2 och dygn + moms   
D: 23 kr/m2 och dygn + moms   
Minimiavgift: 4 504/föremål   

Lokaliseringstavla   

  

Ingen avgift   

Information   
Information utan reklamsyfte   

  

A: 5 160 kr/plats och år   
B: 4 128 kr/plats och år   
C: 3 302 kr/plats och år   
D: 2 642 kr/plats och år   
Ingen avgift för stadens förvaltningar  

Reklamobjekt över gata/väg  A-D: 366 kr/objekt och dygn + moms  

Utsmyckning  
  
  
  
Julgranar  
  

A-B: 20 kr/plats och dygn   
C-D: 10 kr/plats och dygn   
Ingen avgift för stadens förvaltningar  
  
Ingen avgift  

Varumärkesskylt  A-B: 3 377 kr/m2 och år + moms   
C-D: 1 688 kr/m2 och år + moms   
Minimiavgift: 3 753 kr/föremål  

Överdagenskylt   
Utformad enligt stadens riktlinjer  

Ingen avgift  
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Evenemang och film   
Kategori  

Avgift  

Evenemang  A: 112 kr/m2 och dygn, max 18 410 kr/dygn B:  
61 kr/m2 och dygn, max 18 410 kr/dygn   
C: 61 kr/m2 och dygn, max 9 205 kr/dygn   
D: 31 kr/m2 och dygn, max 700 kr/dygn   

Marknadsföringsevenemang  A: 224 kr/m2 och dygn, max 36 821 kr/dygn   
+ moms   
B: 122 kr/m2 och dygn, max 36 821 kr/dygn + 
moms   
C: 122 kr/m2 och dygn, max 18 410 kr/dygn   
+ moms   
D: 61 kr/m2 och dygn, max 18 410 kr/dygn  + 
moms   

Subventionerad avgift*   
*Evenemang för barn och ungdom utan 
inträdesavgift   
*Hjälpverksamhet med 90-konton   
*Allmän sammankomst enligt OL 2 kap 1 §   
*Stadens förvaltningar   
*Scenföreställning i amfiteatrar, utan 
inträdesavgift   
  

Ingen avgift  
  

Cirkus   
  

A: 6 611 kr/dygn   
B: 5 289 kr/dygn   
C: 3 319 kr/dygn   
D: 2 655 kr/dygn   

Film/TV/Foto   
  

A-D: 254 kr/timme   
  

OB-buss eller liknande   
För upplåtelser som endast inkluderar fordon  

A-D: 800 kr/fordon och dygn  
  
  
  

  
    
 

 



  
 
  
 
 

Byggverksamhet   
Kategori  

  
Avgift  

Byggetablering  A: 3 709 kr/m2 och år   
B: 2 117 kr/m2 och år   
C-D: 1 067/kr/m2 och år   

Tillfartsområde  Ej 
inhägnat  

A: 2 157 kr/m2 och år   
B: 1 231 kr/m2 och år   
C-D: 621 kr/m2 och år  

Fristående objekt/fordon   
   
  

A: 12 kr/m2 och dygn   
B: 7 kr/m2 och dygn   
C-D: 3 kr/m2 och dygn   
Minimiavgift: 200 kr   

Ställning   
Ej tillgänglighetsanpassad ställning debiteras 
enligt kategori byggetablering  

Per fastighet/Över 5 löpmeter   
A: 1 780 kr/kalendermånad   
B: 1 424 kr/kalendermånad   
C: 890 kr/kalendermånad   
D: 712 kr/kalendermånad  
  
Per fastighet/Under 5 löpmeter   
A: 890 kr/kalendermånad  
B: 712 kr/kalendermånad  
C: 445 kr/kalendermånad  
D: 356 kr/kalendermånad  
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Anläggningar och byggnader   
Kategori  

  
Avgift  

Tillfällig byggnad   
Vid evakuering, exempelvis vid 
ombyggnation   
  
Subventionerad avgift för bostäder   
  
  

A: 4 313 kr/m2 och år   
B: 2 462 kr/m2 och år   
C-D: 1 241 kr/m2 och år   

  
A: -85 %   
B: -75 %   
C-D: -50 %   

Tillfälliga bostäder   
  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015, 
dnr. T2015-01382, samt senast beslutade 
tabeller för nyupplåtelseavgäld.  

Markområde för kommunal verksamhet 
Markområde för kommunalt finansierad 
utbildning eller omsorgsverksamhet   

A-D: 51 kr/m2 och år   
  
  
  
  
  

 
Övriga markområden   
Tillfarter, trappor och ramper. Om 
huvudsyftet är tillgänglighet 
avgiftsbefrias upplåtelsen   

  

A-B: 488 kr/m2 och år   
C-D: 254 kr/m2 och år   
Minimiavgift: 3 753 kr/år  

Tillfälliga parkeringar   
  

A-B: 1 056 kr/m2 och år   
C: 480 kr/m2 och år   
D: 288 kr/m2 och år   

Infartsparkering   

  

A-D: 120 kr/m2 och år   

Tillfartsområde   A-B: 488 kr/m2 och år   
C-D: 254 kr/m2 och år   
Minimiavgift: 3 753 kr/år  



  
 
  
 
 

Avgiftsbefriade anläggningar*  
*Återvinningsstationer   
*Mätanordningar för stadens förvaltningar  
*Förvaring av hjälpmedel för 
funktionsnedsatta så som permobil eller 
likvärdigt  
* Parkeringsställ för enpersonsfordon  
*Tillfälliga parker   
*Hjälpverksamhet med insamlings- och, eller 
utdelningssyfte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen avgift  
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Anläggningar och byggnader   
Kategori  

  
Avgift  

Båtområde – fritidsbåtsområden  
Brygga   

Markområde   

Byggnad   

    

  
A-D: 300 kr/löpmeter och år   

A-D: 15 kr/m2 och år   

A-B: 1 241 kr/m2 och år   
C-D: 621 kr/m2 och år   

   

Båtområde – kommersiell verksamhet  
Brygga eller likvärdigt   

  

Byggnad & markområde  

  

A: 938 kr/löpmeter och år   
B: 650 kr/löpmeter och år   
C-D: 463 kr/löpmeter och år   

  
  
A: 4 313 kr/m2 och år   
B: 2 462 kr/m2 och år   
C-D: 1 241 kr/m2 och år   

Tillfällig aktivitetsanläggning   
  

A: Upplåts ej   
B-D: 641 kr/dygn   
Minimiavgift: 30 000 kr/år   

Modul för laddning av elfordon   
   
  

A: 2 000 kr/m2 och år   
B: 1 500 kr/m2 och år   
C: 1 000 kr/m2 och år   
D: 500 kr/m2 och år  

Stadsodling   
Mindre än 6 kvm   

Större än 6 kvm  

  
Ingen avgift  
  
A: 30 kr/m2 och år   
B: 20 kr/m2 och år   
C-D: 15 kr/m2 och år   
Minimiavgift: 200 kr/år   
Ingen avgift för stadens förvaltningar  

  
    



  

  
   

    
  
  

 
  

  

Infrastruktur   
Kategori  

  
Avgift  

Installationsskåp   
  
  
Mindre ingrepp ovan jord   
  

A-B: 19 265 kr/plats och år   
C-D: 9 632 kr/plats och år   
  
A-B: 9 632 kr/plats och år   
C-D: 4 872 kr/plats och år  

Likriktarstation  A-D: 183 kr/m2 och år  

Kommunikationsmast  
  
  
  
Teknikbod  
  
Inhägnat område  
  
  
  
Kommunikationsantenn  
  

A-B: 50 542 kr/år  
C-D: 25 276 kr/år  
  
A-B: 19 265 kr/plats och år  
C-D: 9 632 kr/plats och år  
  
A-B: 488 kr/m2 och år   
C-D: 254 kr/m2 och år   
Minimiavgift: 3 753 kr/år  
  
A-D: 3 794 kr/föremål och år  
Maxavgift/mast: 30 515 kr/år  

Buntlåda  A-D: 305 kr/år  
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