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Beslutad:

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 193

Gäller fr.o.m:

2019-01-01

Myndighet:

Teknik- och servicenämnden

Diarienummer:

KS/2018:444-100 resp. TSN/2018:474-100

Ersätter:

Taxa för upplåtelse av allmän mark i Strängnäs kommun
beslutad av kommunfullmäktige 2016-03-21 § 52
Teknik- och servicenämnden

Ansvarig:

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Strängnäs
kommun
Polismyndighetens tillstånd krävs för att en offentlig plats ska få användas till
uteservering, varuexponering, byggställningar, skyltar och affischer, arbetsbodar,
containrar, m.m. Tillstånd behövs inte om ytan ska användas endast tillfälligt, i
obetydlig omfattning och det inte inkräktar på någon annans tillstånd.
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.
I samband med en tillställning eller ett evenemang krävs det ibland att del av
gata, parkering, torg eller liknande stängs av för trafik. En avstängning består av
en eller flera anordningar. En anordning för avstängning kan vara skyltar,
koner, sidomarkeringsskärm eller liknande på en plats. Enligt 8 kap. 5 § 2 p.
vägmärkesförordning (2007:90) ska detta bekostas av den som ansvarar för
evenemanget.
I Strängnäs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter finns inskrivet vilka
områden som är offentliga platser.
Ansökan och taxor

Ansökan görs till Polismyndigheten, som debiterar sökanden en avgift för
handläggningen, oavsett om ansökan beviljas eller inte.
Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken. Eventuell justering av
avgiften/taxan föreslås av nämnden och beslutas av kommunfullmäktige.
Om det i samband med en tillställning eller ett evenemang krävs avstängning tas
en taxa ut för detta. Det är en självkostnadsavgift för det arbete och det materiel
som en avstängning kräver.

STYRDOKUMENT
Taxor och avgifter

2/2

Kategori Ändamål och geografiskt läge
1
Uteserveringar med alkoholtillstånd. 1
2

Uteserveringar utan alkoholtillstånd, byggnadsställningar,
materielupplag, containrar, varuexponering, reklam och
liknande.

Rörlig taxa kr/m2/dygn
2 kr
1 kr

Gatupratare/Reklamskylt - Ska placeras i direkt anslutning
till verksamhetens entré och inte uppta större yta på mark
än en kvadratmeter. Får inte blockera trottoar för gående,
snöröjare, renhållningsfordon eller liknande.
3

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i övriga kommundelar
än centralorterna Mariefred och Strängnäs.

0 kr

Ideellt anordnade mindre evenemang t.ex. skolklasser,
föreningar, manifestationer, demonstrationer, korteger,
idrottstävlingar, insamlingar, utställningar, uppvisningar,
valstugor och liknande, enligt bedömning av kommunens
handläggare.

För avstängning av allmän platsmark

Antal anordningar
1 - 4 anordningar
5 - 10 anordningar
Över 10 anordningar

Kostnad
1500 kr per avstängning
2500 kr per avstängning
250 kr per tillkommande
anordning per avstängning

Övrigt

1

•

En minimiavgift på 700 kronor debiteras för varje obruten upplåtelsetid,
gällande kategori 1-2.

•

Om upplåtelsetiden är längre än 6 månader och om fakturabeloppet
överstiger 10 000 kr kan betalningen delas upp enligt överenskommelse
med sökande.

Kopia på serveringstillstånd för att servera alkohol på uteservering ska bifogas ansökan till polisen.

