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TAXA FÖR MARKUPPLÅTELSE 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-03-26 § 43 

 

Om du vill nyttja kommunens mark  på offentlig plats så krävs polistillstånd. Med offentlig plats menas i 

huvudsak vägar, torg och parker. Den offentliga platsen tillhör alla och kan hyras för många olika ändamål. 

 

Efterfrågan av offentlig plats för uteservering, gatuförsäljning, korvförsäljning, reklamskyltar och 

byggnationer ökar ständigt. För att få ta offentlig plats i anspråk krävs tillstånd av polismyndigheten.  

En skriftlig ansökan lämnas till polismyndigheten i Jönköpings län. Ansökan bör lämnas in i god tid, dock 

senast två veckor innan platsen hyrs. 

 

Polisen lämnar sedan ansökan till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för behandling och 

avtalsskrivning i den mån kommunen kan tillstyrka ansökan. Polisen utfärdar sedan tillståndet. 

 

Andra tillstånd som kan krävas. 

Observera att en näringsverksamhet kan behöva fler tillstånd än bara markupplåtelse. Det kan exempelvis 

vara bygglov, serveringstillstånd m.m. 

 
Offentlig plats i Värnamo. 

Till offentlig plats räknas bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker, grönområden och 

parkeringsplatser och vad som i övrigt hanteras i ”allmänna lokala ordningsföreskrifter” Kf. § 143 2005-09-

29.  

 

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats. 
Administrationsavgift på 600 kronor tas alltid ut per upplåtelse och avtal gällande försäljningsändamål, 

byggnadsändamål samt annat ändamål enligt nedan.  

 

Övriga tillstånd gällande upplåtelse av offentlig plats som inte hanteras i denna taxa har en 

administrationsavgift på 450 kronor per upplåtelse. 

 

Vid arrangemang utan tydligt vinstintresse kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om undantag. 

 

Vid särskilda evenemang inom kommunen får separat avtal tecknas. 

 
Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 

Avgifter för merkantilt ändamål hanteras av kommunstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen 

besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 

 

Försäljningsändamål 

Evenemang med inträde    2,75 kr/m2/dygn 

(t.ex. öltält, musik- och kulturevenemang) 

 

Kiosk för korv, tidningar, glass, konfektyr, tobak mm  30 000 kr/år 

 

Kiosk för enbart glass    120 kr/dygn 

 

Uteservering, frilufts- och kioskservering, restaurangveranda 65 kr/m2/påbörjad 30-dagarsperiod 
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Kommersiell försäljning inkl. försäljningsvagn  250 kr/ dygn alt. 

(ej på Flanaden, Kyrktorget samt Vråens centrum)  700 kr/vecka. 

 

Byggnadsändamål 

Inhägnat arbetsområde (container, lift och byggställning mm) 

 

Upp till sex månader    25 kr/m2/ påbörjad 30-dagarsperiod 

efter sex månader    10 kr/m2/ påbörjad 30-dagarsperiod 

 

Annat ändamål 

 

Trottoarpratare    1 000 kr/år 

 

Klädcontainer    25 kr/dygn 

(som ej har avtal med kommunen) 

 

Cirkus, tivoli     3 000 kr/tillfälle 

 

Merkantilt ändamål - hanteras i särskilt avtal 

 

Affischpelare/Annonstavla maxbredd 5 meter  3 500 kr/år 

 

Affischpelare/Annonstavla bredare än 5 meter  3 500 kr/år + 500 kr/m 

 

Digitala tavlor max 5m2     11 000 kr/sida/år 

Digitala tavlor över 5m2     11 000 kr/sida/år + 3000 kr/m2 /sida/år 

 

För samtliga upplåtelser enligt ovan som har behov av el/va eller annan anslutning gäller att avgift för denna 

anslutning tillkommer i enlighet med gällande taxa. 

 
Torghandel  

 

Torghandel gäller för Kyrktorget, Flanaden samt Vråens centrum i Värnamo.  

Detta och marknader beslutade av tekniska utskottet hanteras i enlighet med Kf beslut § 163 2009-11-26 och 

gäller från 2010-01-01. 

 

 

 

 

 


