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Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark

1 § Dessa avgifter gäller från 2022-01-01 för all upplåtelse av mark på

offentlig plats, med stöd av 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. 

Vaggeryds kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala 

torghandelsföreskrifter slår enligt 1 kap 18 § fast att: 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 

sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 

beslutats av kommunfullmäktige. 

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av 

polismyndigheten. Utöver angivna kostnader här nedan kan även kostnader 

för polistillstånd, bygglov med mera tillkomma. Nyttjaren ansvarar för att 

söka och bekosta samtliga tillstånd. 

Vid all upplåtelse av offentlig platsmark ska de av kommunfullmäktige 

lokala ordningsföreskrifterna följas. 

Administrativ avgift 

2 § Vaggeryds kommun tar, med vissa undantag, ut en administrativ avgift 

för all upplåtelse av allmän platsmark. Den administrativa avgiften är då 

inget annat anges 600 kr. Vaggeryds kommun tar även ut en avgift för ytan 

som nyttjas enligt sammanställningen nedan. 

Avgift ska betalas till Vaggeryds kommun i förskott (minst 5 dagar) 

mot faktura. 

Byggnadsärenden 
3 § Uppställning av byggnadsställningar, bodar, containrar, upplag av 

material eller schaktmassor: 

25 kr/m² per påbörjad kalendermånad 
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Försäljningsändamål 
4 § Marknader, evenemang samt andra kommersiella arrangemang: 

 

1 kr/m² per påbörjat dygn 

 
 

Uteserveringar 
5 § Uteserveringar på allmän platsmark, ej tomtmark: 

 

20 kr/m² per påbörjad kalendermånad 

 
 

Cirkus och tivoli 
6 § Engångsavgift för cirkus/tivoli: 

 

1000 kr per tillfälle 

 
 

Torghandel 

 

7 § Avgifter för torghandel (inkl. administrativ avgift) 

 
 Dagsplats 

kr/dag 

Månad 

kr/vecko- 

dag 

Halvår 

kr/vecko- 

dag 

Årsplats 

kr/vecko- 
dag 

Kommunens 

saluplatser i 

Skillingaryd 

och 

Vaggeryd 

 
150kr 

 
300kr 

 
- 

 
- 

 
 

Avgift för återställande av allmän platsmark 
8 § Tillstånd att nyttja allmän platsmark innebär att efter nyttjandet ska 

marken återställas till ursprungligt skick. Om marken inte återställas inom 

upplåtelsetiden görs en polisanmälan och tekniska kontoret kommer att 

återställa området på nyttjanderättshavarens bekostnad enligt följande: 

 
1200 kr per tillfälle i administrativa kostnader samt 

 

tekniska kontorets faktiska kostnader för återställande av marken. 



Sida 

3(3) 

 

 

 

 

 

 

Undantag från avgift 
9 § Vaggeryds kommun tar inte ut någon avgift när allmän platsmark 

används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon 

annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och 

ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor. Även ideella och politiska 

föreningar eller organisationer undantas från avgift. 


