
Markupplåtelseavgifter att gälla för 
ianspråktagande av offentlig plats som 
förvaltas av Linköpings kommun 

Allmänna avgiftsbestämmelser vid markupplåtelse 
1. Politisk eller annan ideell organisation erlägger halv avgift. Gäller inte

punkt B 4.

2. Inom upplåtet område svarar inte kommunen för gaturenhållning eller
snöröjning. Den som erhållit markupplåtelse (nedan kallad nyttjaren)
skall svara för alla säkerhetsåtgärder och övriga åtgärder inom och
kring upplåtet område som är föranlett av dennes verksamhet, samt
införskaffa erforderliga tillstånd. Vid eventuell åverkan eller extra
renhållning som kan uppstå i samband med upplåtelsen, utför
kommunen de reparationer eller den extra renhållning som erfordras.
Nyttjaren debiteras hela kostnaden för detta utöver fastställd avgift.

3. Då markupplåtelsen upphör skall upplåtet område vara återställt i det
skick som rådde före upplåtelsen. Nyttjaren svarar för återställandet i
det fall annat inte föreskrivs i kommunens villkor. Markupplåtelseavgift
tas ut till dess återställning skett. I det fall återställande inte sker har
kommunen rätt att utföra återställande på nyttjarens bekostnad.

4. Kommunen har rätt att med omedelbar verkan begära att tillstånd till
markupplåtelse återkallas i det fall av kommunen lämnade villkor inte
efterlevs.

5. Om avgiftsbelagd parkeringsplats tas i anspråk i samband med
markupplåtelse, utgår tillägg med särskild avgift som motsvarar för
kommunen uteblivna parkeringsintäkter för parkeringsplatsen.

6. Avgiften debiteras i anslutning till upplåtelsen och erlägges i sin helhet
inom 30 dagar. Kostnader för av räddningstjänsten erforderliga
säkerhetsvakter skall betalas innan upplåtet område tas i bruk.

Eventuella avsteg från fastställda avgifter kan beslutas av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Priser avser prisläge 2013. Priser indexuppräknas årligen enligt 
konsumentprisindex. Prisuppräkning sker inför varje nytt kalenderår med 
förändringen mellan oktober 2009 före nytt kalenderår. 



Taxa 
Staden är indelad i 3 zoner: 

• Zon 1 är Centrumzon och omfattar stadens centrum 
• Zon 2 är Cityzon och omfattar staden inom ”Cityring” 
• Zon 3 är övriga områden 

A. Försäljning kommersiellt ändamål 
1. Kiosker, stånd och dylikt typ mindre (max 10m2) 

Zon Avgift 

1 1 980 kr/mån eller 19 800 kr/år 

2 1 617 kr/mån eller 16 170 kr /år 

3 808 kr/mån eller 8 080 kr/år 

 

2. Kiosker, stånd och dylikt typ större (över 10m2) 

Zon Avgift 

1 3 519 kr/mån eller 35 190 kr/år 

2 3 002 kr/mån eller 30 020 kr/år 

3 1 501 kr/mån eller 15 010 kr/år 

 

3. Kiosker inklusive uteservering på Trädgårdstorget 

Avgift 

57 734 kr/säsong (1 april till 31 oktober) 

 

4. Reservytor för försäljning i möbleringszon (4m2) 

Avgift 

346 kr/dag eller 1 386 kr/vecka 

 

5. Julgransförsäljning 

Avgift 

121 kr/dag eller 770 kr/vecka 

 



6. Uteserveringar och liknande (för byggnad tillkommer avgift 
enligt punkt 1 eller 2) 

Zon Avgift 

1 44 kr/m2 och månad, minimum 990 kr 

2 33 kr/m2 och månad, minimum 990 kr 

3 22 kr/m2 och månad, minimum 550 kr 

 

7. Affischpelare, övriga reklambärare och övrig reklam* 

Zon Avgift 

1 1 650 kr/m2 affischyta och år 

2 1 155 kr/m2 affischyta och år 

3 577 kr/m2 affischyta och år 

*Tillägg för ljussatt/belyst reklam: 346 kr/m2 affischyta och år. Gäller zon 1, 2 
och 3. 

 

8. Tillfälliga reklamskyltar (”gatupratare”) 

Zon Avgift 

1 1 650 kr/m2 affischyta och år 

2 1 155 kr/m2 affischyta och år 

3 577 kr/m2 affischyta och år 

 

9. Tillfällig affischering, banderoll 

Avgift 

82 kr/plats och dag, minimum 550 kr 

 

10. Skyltvaror och försäljning utanför butik 

Zon Avgift 

1 44 kr/m2 och dag, minimum 550 kr 

2 33 kr/m2 och dag, minimum 550 kr 

3 17 kr/m2 och dag, minimum 550 kr 

 



11. Marknadsföring, försäljning och liknande* 

Storlek Avgift 

Upp till 10 m2  990 kr per plats och dag 

11 m2 till 25 m2 1 980 kr per plats och dag 

Över 25 m2  2 970 kr per plats och dag 

*För zon 2 gäller hälften av avgiften och för zon 3 gäller en tredjedel av 
avgiften. 

 

12. Upplåtelse för fast byggnad inom zon 1 

Avgift 

1 140 kr/m2 och år 

 

13. Upplåtelse av Stora torget, respektive Trädgårdstorget icke 
torgdagar 

Yta Avgift 

Hela ytan 21 994 kr/dag 

Halva ytan 12 097 kr/dag 

 

14. Distributionslådor för tidningar 

Zon Avgift 

1 2 199 kr/plats och år 

2 2 199 kr/plats och år 

3 1 100 kr/plats och år 

 

15. Friflytande mobilitetstjänster* 

Zon Avgift 

1 4 kr/fordon och dag 

2 4 kr/fordon och dag 

3 4 kr/fordon och dag 

* Avser tillhandahållande av enpersonsfordon såsom elsparkcyklar, elcyklar 
eller liknande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats 
för föraren 



B. Evenemang, mötestält, sammankomster 
1. Cirkus, tivoli och liknande 

Zon Avgift 

1 5 733 kr/dag 

2 2 309 kr/dag 

3 2 309 kr/dag 

 

2. Mötestält, sammankomster, marknader, utställningar och 
konserter utan inträde (gäller inte salutorg) 

Zon Avgift 

1 1 100 kr/dag 

2 1 100 kr/dag 

3 1 100 kr/dag 

 

3. Mötestält, sammankomster, marknader, utställningar och 
konserter med inträde (gäller inte salutorg) 

Zon Avgift 

1 4 949 kr/dag 

2 4 949 kr/dag 

3 4 949 kr/dag 

 

4. Upplåtelse för valstugor, valaffischer med mera i samband med 
allmänt val eller folkomröstning 

Avgift 

550 kr/ansökan oavsett omfattning 

 

5. Evenemang ingående i kommunens samlade evenemangsutbud 
och som godkänts av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Avgift 

Ingen avgift 

 



6. Affischering inför cirkusföreställningar, tivoli och 
idrottsevenemang med mera, på platser framtagna av 
kommunen 

Avgift 

550 kr/vecka 

 

Containers, upplag och byggarbetsplatser 
1. Containers, skylift, rullställningar, mobilkranar, kompressorer 

med mera* 

Antal dagar Avgift 

2-6 110 kr/dag 

7-14 220 kr/dag 

* Minsta avgift 550 kr 

 

2. Insamlingsbehållare för återvinning (glas, papper, kläder med 
mera) plats för 1 till 3 kärl* 

Zon Avgift 

1 1 045 kr/plats och år 

2 1 045 kr/plats och år 

3 1 045 kr/plats och år 

* Gäller inte för kärl inom av kommunen iordningställda återvinningsstationer 

 

3. Byggarbetsplats, ställningar, upplag, bodar med mera. Inhägnat 
område 

Zon Avgift 

1 13 kr/m2 och påbörjad vecka, minimum 534 kr 

2 7 kr/m2 och påbörjad vecka, minimum 534 kr 

3 3 kr/m2 och påbörjad vecka, minimum 534 kr 

 
  



4. Intrång i körbana*,**

Zon Avgift

1 22 kr/m2 och påbörjad vecka 

2 22 kr/m2 och påbörjad vecka 

3  22 kr/m2 och påbörjad vecka 

* Tillkommer avgift om 1 044 kr/upplåtelse för besiktning vid varje upplåtelse. 
Gäller zon 1-3

** Tillkommer avgift för byggskylt över 2 m2 skyltyta. 1 980 kr/upplåtelse för 
zon 1 och 1 045 kr/upplåtelse för zon 2 och 3. 

Beslutad av Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-05 

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2021-12-07, § 522


	Markupplåtelseavgifter att gälla för ianspråktagande av offentlig plats som förvaltas av Linköpings kommun
	Allmänna avgiftsbestämmelser vid markupplåtelse
	Taxa
	A. Försäljning kommersiellt ändamål
	B. Evenemang, mötestält, sammankomster
	Containers, upplag och byggarbetsplatser





