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1. Avgifter 
Denna taxa gäller avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats. Kommunen har 
enligt avgiftslagen rätt att ta ut avgifter för användningen av offentlig plats, om 
platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till 
användningen. Kommunen har också rätt att ta ut avgift för användning av 
torgplats.1 

 
Avgift tas inte ut vid upplåtelse ideella föreningar, skolklasser, politiska 
organisationer, hjälpverksamheter, samhällsinformation, demonstrationer, 
blodbuss, kulturevenemang eller liknande. 

 
Avgiften ska betalas till Järfälla kommun i förskott mot faktura. Moms tillkommer 
inte på avgiftsbeloppen. 

 

Tekniska nämnden kan i enskilda fall besluta att lägre avgiftsbelopp ska tas ut än 
som anges nedan om det föreligger särskilda skäl. 

 
2. Renhållning 

I avgiften ingår inte renhållning, snöröjning och sandning av den hyrda platsen och 
angränsade mark. Nyttjanderättshavaren ska själv sköta om och bekosta detta. 

 
3. Elförbrukning 

Elförbrukning ingår inte i avgiften utan debiteras separat. 
 

4. Indexreglering 
Avgiftsbeloppet är indexreglerat enligt Statistiska centralbyråns konsumentprisindex 
(KPI) med 1980 som basår. Reglering av avgiften sker per den 1 januari varje år 
efter KPI för oktober närmast föregående år. Första regleringen görs 1 januari 
2018. Avgiften avrundas till närmaste helt krontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. samt 3 

kap. 1-2 §§ Ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och säkerhet. 
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5. Avgiftsbelopp 
 

Försäljning Avgiftsbelopp 
Kiosker 

Fasta kioskplatser 
Minimiavgift-maxavgift 

25 000-140 000 kr/år. Värdering av upplåten 
plats i form av antalet mängd människor, 
parkeringsplatser, miljö, närområde samt 
kioskutformning. 

Säsongsbetonande kiosker och mobila kiosker 
(vagn eller liknande) 

15 000-60 000 kr per säsong. Värdering av 
upplåten plats i form av antalet mängd 
människor, parkeringsplatser, miljö, 
närområde samt kioskutformning 

 

Torgplats 

Normalt läge 21 663 kr/år 
2 853 kr/månad 
227 kr/dag 

Särskilt gott läge (exempelvis Riddarplatsen, 
Jakobsberg centrum) 

43 326 kr/år 
5 231 kr/månad 
497 kr/dag 

 

Julgransförsäljning 

Företag 2 642 kr/säsong 

Förening 0 kr/säsong 
 

Tillfällig försäljning 

Bär, frukt, svamp och liknande 2 642 kr/månad alt 211 kr/dag 
 

Restaurang, servering 

Uteservering, 1 april-31 oktober (säsong) 
särskilt gott läge (exempelvis Riddarplatsen, 
Jakobsbergs centrum) 
Normalt läge 

 

423 kr/m2 
317 kr/m2 

 

Skyltar – reklamskyltar Avgiftsbelopp 
Reklampelare/reklamskylt obelysta 1 268 kr/m2 affischyta och år 

Reklampelare belysta och rörliga 1 427 kr/m2 affischyta och år 

Hänvisnings-informationsskylt 1 268 kr/m2 affischyta och år 

Gatupratare, reklamskylt utanför butik 201 kr/skylt och månad 

Varuskyltning utanför butik 
1 m x hela fasadlängden dock högst 80 % 

 
159 kr/m2 

 

Byggetablering Avgiftsbelopp 
Byggskylt 1 268 kr/affischyta m2 och år 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 
Byggställningar mm. 
- Gator, torg, parkering, gång/cykelvägar och 

liknande 
- Ordnad parkmark 
- Allmänning, skog och liknande 

Lägsta avgift är 2 077 kr/månad. 

106 kronor/m2 och månad 

79 kronor/m2 och månad 
53 kronor/m2 och månad 

Container 132 kr/dygn 

Mobilkranuppställning, skylift, saxlift eller 
liknande 

 
528 kr/dygn 

Byggsäckar 79 kr/styck och dag 



4 (4) 
 

 
Övriga försäljningsändamål Avgiftsbelopp 
Cirkus/stora tivolin 3 170 kr/påbörjat dygn 

Marknader/kommersiella evenemang/privata 
fester/Företagsfester 
Särskilt gott läge (exempelvis Riddarplatsen, 
Jakobsbergs centrum) 

 

 

9 405 kr/dag 

Marknader/kommersiella evenemang/privata 
fester/Företagsfester. Normalt läge 
Stor omfattning 

 
 

4 755 kr/dag 

Marknader/kommersiella evenemang/privata 
fester/Företagsfester. Normalt läge 
Mindre omfattning 

 
 

1 057 kr/dag 

Flaggstänger 1 479 kr/flaggstång och år 

Filminspelningar/filmproduktioner 2 113 kr/dag 

Klädinsamlingscontainer 3 115 kr/container och år 

Tidningsställ/Buntlådor 1 479 kr/ställ och år 

 


