TAXA
Taxa för användning av offentlig plats
Dokumentets syfte
Från och med den 1 januari 2022 inträder Nacka kommuns revidering av avgifter för
upplåtelse av offentlig plats.
Avgifterna enligt denna taxa ska justeras med konsumentprisindex (KPI). För varje
påföljande år ska avgifterna justeras så att de följer ändringarna i KPI fram till
oktober månad året närmast före varje nytt avgiftsår. Vid justering avrundas
avgifterna till närmaste tiotal och förändringen kan inte bli negativ. Basmånaden sätts
till oktober 2021.
Kommunfullmäktige 15 november 2021 § 563
Dokumentet gäller för
Den som säljer, ställer ut eller arrangerar något i kommersiellt syfte på offentlig plats,
det vill säga på torg, vägar i parker eller på andra offentliga platser.
Ingen avgift tas för:
• Tillfällig försäljning eller arrangemang av ideell karaktär
• Återvinningsstationer och klädinsamlingar

Ändamål

Avgift från och med 1 januari 2022

Försäljningsändamål
Marknadsstånd, ex jordgubbsförsäljning
Torgplats
Kiosk
Fast kiosk upp till 15 kvm, sedan 1000kr/
kvm
Korttidsförsäljning
Julgransförsäljning
Uteservering/ tält med serveringstillstånd
Mobila matvagnar/foodtrucks
Byggändamål
Byggetablering
Mobilkran, skylift, kompressor, container,
flak, släp etc.

Diarienummer
KFKS 2021/XX
POSTADRESS

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Fastställd/senast uppdaterad
DD MM ÅR

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

300kr/dag och bord
300 kr/dag eller 5 000 kr/säsong
10 000 kr/säsong
20 000 kr/år
2 000 kr/dag
1 000 kr/dag
100 kr/kvm/månad eller 75 kr/kvm
och säsong
300 kr/dag
1,67 kr/kvm/dag, minimiavgift 1 000 kr
100 kr/dag och styck, minimiavgift 500 kr

Ansvarigt politiskt organ
Kommunfullmäktige

Ansvarig processägare

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

Riktlinje / TAXA
För upplåtelse av offentlig plats

Nacka kommun

Evenemang
Evenemang ex festivaler och konserter
tävlingar, motionslopp
Motionslopp
Teknikanläggningar
Transformator och likriktarstationer samt
teknikbodar, tryckstegringsstationer etc.
Teknikskåp
Tele och mobilmaster inklusive teknikbod

2 000 kr/dag eller 5 000 kr/dag
vid inträde 5 000 kr/dag
5 000 kr/dag
30 000 kr/år
3 000 kr/år

30 000 kr/år och ytterligare 10 000 kr/år
för tillkommande operatör

Övrigt

Ställ
Filminspelning
Parkeringsplats

3 000 kr/år/ställ
1 000 kr/dag
70 kr/dag/plats

Taxa för reklam på offentlig plats
Med offentlig plats menas gator, vägar, torg, parker, allmänna vägar och andra
offentliga platser. Kommundelen Sicklaön bedöms ha särskilt gott läge och ingår i
zon 1. Boo, Saltsjöbaden/Fisksätra och Älta ingår i zon 2. Taxan betalas i förskott.
Sicklaön

Boo,
Saltsjöbaden,
Älta

Anordning

Avgift (kr/kvm/år)

Avgift (kr/kvm/år)

Reklamtavla
Mindre
reklamskylt

1 460

Tid

1 060

Yta
(kvm)
Max 15

600

600

Max 2

1 år

Verksamhetsskylt

1 460

1 060

Max 15

1 år

Tillfälligt affisch
om lokalt
evenemang
Valaffischer och
valbodar

0

0

0

0

Allmännyttiga
ändamål, skylt

0 kr om ingen
reklam annars som
verksamhetsskylt

0 kr om ingen
Max 15
reklam annars som
verksamhetsskylt

1 år

•

1 år

Med allmännyttiga ändamål menas till exempel museer, vårdcentraler,
idrottsanläggningar och skolor.
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