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Nyttjande av offentlig plats i Bodens kommun 2016 

Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-04 § 21, 2001-10-01 § 105 samt 

2015-05-25 § 79 

Särskilda bestämmelser 

 Humanitära och politiska ändamål samt ideella framställningar som sker 

tillfälligt och utan vinstintressen är avgiftsfria. 

 

 Ideella organisationer har fri upplåtelse av offentliga platser upp till 

10 000 m
2
. Vid upplåtelser över 10 000 m

2 
debiteras halv avgift för yta 

överstigande 10 000 m
2
. För yta som upplåts till alkoholservering 

debiteras hel avgift även för ideell organisation.  

 

 Avgift för torgplats gäller endast på de platser som angivits i Lokala 

Ordningsföreskrifter för torghandeln. Säsongsavgift eller veckoavgift för 

torgplats ska vara betald innan torg platsen får nyttjas annars debiteras 

dagtaxa. 

 

 Om företagarna i respektive handels och industriområde tar initiativ till en 

gemen sam utformad och bekostad orienteringstavla som kan erhålla 

bygglov, efterskänks den årliga avgiften för upplåtelse av offentlig plats.  

 

 Återställningskostnad för grönytor och gatumark enligt gällande  

à-prislista. Kostnader för gatuavstängning, renhållning, vatten och avlopp 

samt el enligt offert eller gällande à-prislista.  

 

 Tekniska förvaltningen kan i särskilda fall besluta om lägre avgift om det 

bedöms skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens 

fördel av denna eller andra särskilda omständigheter. 

 

 Taxor och avgifter indexregleras den 1 januari varje år efter SCB:s 

konsumentpris- index (nov året innan), samt justeras till jämnt antal 

kronor. Basmånad januari 2008. 
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Taxor och avgifter 

Upplåtelsetyp Avgift Enhet Anmärkning 

Torgplats 3x2 0** kr/dag Inkl el, lunchrum, p-plats 

Torgplats 3x6 0** kr/dag Inkl el, lunchrum, p-plats 

Torgplats 3x6 0** kr/vecka Inkl el, lunchrum, p-plats 

Torgplats 3x6 lördagar* 0** kr/dag Inkl el, lunchrum, p-plats 

Torgplats säsong juni-aug 0** kr/period Inkl el, lunchrum, p-plats 

Ej återlämnad nyckel 533 kr   

Försäljningskiosk/vagn för glass, korv 
och dylikt 2 667 kr/månad  

Försäljningskiosk/vagn för glass, korv 
och dylikt 8 534  kr/halvår  

Alkoholservering; öltält och liknande 12 kr/m
2
 och dygn  

Affischpelare/Reklam/Infotavla 235 kr/m
2
 reklamyta och år   

Trottoarpratare 320 kr/skylt och år  

Varuvisning vid butik  
markyta max 5 m

2 
320 kr/år  

Varuvisning utöver 5 m
2 

181 kr/m
2
 markyta och år   

Större evenemang  

upp till 10 000 m
2 

3 200 kr/dygn
 

Exklusive 
alkoholservering 

Större evenemang  

Yta utöver 10 000 m
2 

320 kr/1000 m
2 
och dygn 

Exklusive 
alkoholservering 

Övrigt nyttjande; uteservering, 
byggställning, container m m 2 kr/m

2
 och dygn Min 300 kr/upplåtelse 

Övrigt nyttjande: uteservering, 
byggställning, container med mera 32 kr/m

2
 och månad Min 300 kr/upplåtelse 

Scen: Brännastrand och Pumptorget 320 kr/dag Inklusive el 10 A 

Låda för spridning av tidningar 533 kr/plats och år  

Elavgift 10 A:s uttag 53 kr/dag och uttag
 

 

 
*) Ny upplåtelsetyp och taxa enligt beslut kommunfullmäktige 2011-10-03. 

**) Avgiftsfritt under en försöksperiod 1 juni – 31 december 2015. Förslag föreligger om 

förlängning tom 2016-12-31 
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