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Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd.
Revidering med fokus på evenemang
Bilaga 1: Allmänna bestämmelser
Följande allmänna bestämmelser gäller för samtliga
upplåtelseändamål och avgifter i ärendets bilagor

1 § Ändring
För ändring av allmänna bestämmelser och avgifter krävs beslut av
kommunfullmäktige
2 § Tillämpning av avgifter
Trafiknämnden ansvarar på delegation av kommunfullmäktige för
tillämpning av avgifterna. Avgifterna tillämpas oavsett vem
tillståndshavaren är eller vilken organisationsform denna innehar.
Undantag regleras genom 4 § och 5 §.
3 § Avgifter för övriga upplåtelser
I det fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori beslutas
avgift av trafiknämnden med utgångspunkt från närmast likvärdiga
kategori.
4 § Avgiftsbefriade upplåtelser vid vissa arbeten
Avgiften kan sättas till noll i det fall ändamålet är arbeten på gatueller parkmark och tillståndsinnehavaren är någon av stadens
förvaltningar eller dess entreprenörer.
5 § Avgiftsbefriade upplåtelser för vissa anläggningar
Avgiften kan sättas till noll i de fall upplåtelsen är en tillfällig
anläggning eller byggnad för allmänhetens nyttjande uppförd och
förvaltad av någon av stadens förvaltningar.
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6 § Avgiftsberäkning per zon
Stockholms stad delas in i fem zoner A, B, C, D och W.
Indelningen för zon A-D baseras på följande kriterier:
-

Platsens attraktivitet
Trafikantströmmar
Knutpunkt i form av lokaltrafikens hållplatser
Bilfritt område
Gågata
Närhet till andra intressedragande företeelser
Övriga likvärdiga förutsättningar

Zon W används för oattraktiva platser i stadens som bedöms
möjliga att lyfta fram med försäljningsaktiviteter och evenemang.
Denna zon gäller endast för upplåtelser inom rubrikerna försäljning
och evenemang.
Avgifter enligt zonkartan gäller för alla kategorier med undantag av
Fristående försäljningsbyggnad där avgift avgörs per upplåtelse
enligt dokumentet beräkning av avgift för tillfällig
försäljningsbyggnad.
7 § Avgiftsberäkning baserat på tid
Om inget annat står specificerat debiteras avgifter alltid per dygn
oavsett om de står utskrivna som per år. För att få fram dygnsavgift
divideras årsavgiften med 365. Om minimiavgift är specificerat
debiteras detta en gång per utfärdat tillstånd eller om specificerat,
en gång per kalenderår.
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