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Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Bastal baseras på KPI okt 2017 = 323,38
Uppräknade med KPI okt 2021 = 346,44

Dessa avgifter gäller från den 1 januari 2022.
Avgifter indexregleras enligt principen som är antagnen av Mölndals stads kommunfullmäktige den 15 december 2018 (Dnr:KS 363/18), med stöd av lagen om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats.

Upplåtelseändamål

1. Tillfällig försäljning
- per plats max 15 m²
- per ytterligare 5 m²
2. Uteservering
- 1 april – 30 sep
- 1 okt – 31 mars*
3. Food truck/matvagn

- Food truck/matvagn får ställas
-

Zon 1
Mölndals centrum avgränsat
av Tempelgatan, Göteborgsvägen, Åbybergsgatan och
Storgatan

Zon 2
Övriga delar av Mölndals
stad

20 951 kr per år
(minsta belopp 523 kr)
5 237 kr per år

14 665 kr per år
(minsta belopp 523 kr)
3 666 kr per år

73 kr per m² och månad
37 kr per m² och månad
16 342 kr per fordon och år

42 kr per m² och månad
21 kr per m² och månad
16 342 kr per fordon och år

1 571 kr per m² och år

1 100 kr per m² och år

upp
på anvisade platser, mellan vilka
det är tillåtet att alternera, i mån av
plats.
Särskilda villkor för food truck/
matvagn gäller.
Elanslutning och förbrukning ingår
ej.

4. Varuexponering utanför egen
butikfasad (max 1,5 m djup)

5. Gatupratare utanför butikfasad 1 571 kr per styck och år
gäller även beachflagga och
liknande
6. Blommor/dekoration utanför
butikfasad (max 1 m2)

315 kr per styck och år

1 100 kr per styck och år

210 kr per styck och år

* Uteservering under 1 oktober – 31 mars medges i de fall det är möjligt i förhållande till bland annat vinterväghållning.
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Upplåtelseändamål

Zon 2
Övriga delar av Mölndals
stad

7. Brev, bunt och tidningslådor

Zon 1
Mölndals centrum avgränsat
av Tempelgatan, Göteborgsvägen, Åbybergsgatan och
Storgatan
315 kr per låda och år

8. Reklampelare/reklamtavla
- belysta
- obelysta

2 095 kr per m² och år
1 048 kr per m² och år

1 571 kr per m² och år
733 kr per m² och år

Marknadspris/anbud

Marknadspris/anbud

315 kr per låda och år

Stationära kommunala reklamplatser**

- platser runt om i kommunen som
företag kan upplåta för
marknadsföring

9. Upplag och tillfälliga P-platser,
byggnadsställningar, kranar och
bodar inkl. verktygscontainer

629 kr per m² och år
418 kr per m² och år
minsta tillgängliga yta är 1 m2 minsta tillgängliga yta är 1m2

10. Gång- och cykeltunnlar i
ställning
11. Avfallscontainer
- generellt tillstånd till
uppställning under kortare tid
- bestämd plats vid uppställning
under längre tid
12. Återvinning
- t.ex. glas, papper, metall, plast,
textilier
Stationer:
-typ A (ca 70 m² )
-typ B (ca 60 m² )
-typ C (ca 40 m² )
-typ D (ca 10 m² )
13. Mobiltelemaster och tillbehör
- höjd max 42 m, inkl. en teknikbod

315 kr per m² och år

210 kr per m² och år

13 618 kr per år

9 428 kr per år

367 kr per plats och vecka

262 kr per plats och vecka

629 kr per behållare och år

629 kr per behållare och år

-

10 475 kr per år
7 857 kr per år
5 237 kr per år
2 619 kr per år

-

18 856 kr per år

- höjd över 42 m, inkl. en teknikbod -

24 935 kr per år

- tillkommande teknikbodar

-

6 286 kr per år

14. Flaggstång
15. Julgransförsäljning
16. Annat ändamål

2 095 kr per år
523 kr per vecka
629 kr per dag
+ 5 kr per m2 och dag
Hänvisas till närmast likvärdig
avgift och ändamål

1 048 kr per år
523 kr per vecka
418 kr per dag
+ 5 kr per m2 och dag
Hänvisas till närmast
likvärdig avgift och ändamål

17. Övrigt

** Exakt geografisk lokalisering av dessa platser är okänt. Förslag kommer att arbetas fram.
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Övriga upplysningar
Indexreglering – Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändringar i Statistiska
centralbyråns konsumentprisindex med 2017 som basår. Justering sker inför varje årsskifte.
Omräkningen grundar sig på jämförelse mellan oktoberindex för det innevarande året och
oktoberindex för närmast föregående år. I avgifterna ingår inte eventuella fördyrade
kostnader för gaturenhållning, snöröjning och parkskötsel. Dessa kostnader debiteras, i
förkommande fall, separat.
-

Genom tillståndet åläggs sökanden det ansvar som vilar på fastighetsägaren enligt lokala
föreskrifter om gaturenhållning. I annat fall går detta under fördyrade kostnader ovan.

-

Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före upplåtelsen, vilket
bland annat omfattar städning. Bristande städning och reparation av eventuella skador som
uppkommit debiteras, i förekommande fall, separat.

-

Vid upplåtelser där trafikflöden påverkas ska även en TA-plan sändas in till tekniska
förvaltningen, Mölndal stad, för granskning i god tid före det att offentlig plats tas i anspråk.
Avgift för granskning av TA-plan uttas separat.

-

För politiska/ideella föreningar samt skolklasser uttas ingen avgift vid tillfällig försäljning som ej
undantas enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

-

För välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll (SFI) uttas heller ingen avgift i dessa fall.

-

Vid eventevenemang som är öppna för allmänheten, utan inträde samt kostnadsfria, uttas ingen
avgift.

-

Vid allmänna val uttas ingen avgift av politiska partier för ianspråktagande av offentlig plats.

Utöver ovanstående gäller de villkor som anges i respektive tillstånds tillhörande yttrande.
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