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Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa 
kommun 

Gäller från 2018-01-01 
 
Försäljningsändamål Taxa  

Torghandel, fast årsplats 7 500 kr 

Torghandel, säsongsplats maj-sep 5 000 kr 

Torghandel, månadsplats 3 000 kr 

Torghandel, dagplats 250 kr 

Torghandel, månadsplats matservering inkl el 3 500 kr 

Torghandel, månadsplats inkl el och vatten 3 500 kr 

Torghandel, dagplats inkl el och vatten 350 kr 

Torghandel, ideella föreningar och t.ex. skolklasser 0 kr 

Lottstånd, ideella föreningar och t.ex. skolklasser 0 kr 

Loppmarknad, ideella föreningar och t.ex. skolklasser 0 kr 

Loppmarknad, övriga 250 kr 

Trottoar- och parkservering, tillstånd kan endast tillstyrkas 
15 april-1 oktober 

100 kr/m2/månad 

Dekoration utanför butik, t.ex. blomma, lykta eller dylikt. I 
direkt anslutning till fasad, max 0,5 m2 

250 kr/år 

Skyltvaror utanför butik, i direkt anslutning till fasad, max 
1,0 m2 

1 500 kr/år 
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Tillfällig reklam och information Taxa 

Gatupratare, endast i direkt anslutning till fasad  
Max 1 st/verksamhet 

2 500 kr/år  

Evenemangsinformation vid större evenemang, 
idrottstävlingar, mässor, cirkus, auktioner.  
Tillstånd kan endast tillstyrkas under max 1 vecka. 
Evenemangsinformation får placeras på max 15 ställen 
inom Trosa kommun. Karta på placering ska bifogas 
ansökan. 

1 500 kr/tillfälle 
0 kr/tillfälle (ideella 
föreningar och t.ex. 
skolklasser) 

Övriga reklamskyltar, varumärkesskyltar och 
hänvisningsskyltar såsom vippställ, banderoller, flaggor och 
vimplar ska tillstånd sökas hos bygglovsenheten.  
 

1 000 kr/mån 
 

 
 
Evenemang Taxa 

Konsert, tält för evenemang, servering 3 500 kr/dygn 
1 000 kr/dygn 
(etablering) 

Cirkus, tivoli, marknad, tävling >3 000 m2 

 
3 000 kr/dygn 
1 000 kr/dygn 
(etablering) 
1 750 kr 
vattenförbrukning 
inkl. in- och 
urkoppling vid 
cirkusplatsen. 

Marknad 1 000-3 000 m2 2 500 kr 

Marknad <1 000 m2 1 500 kr 
Samhällsinformation och presentation av ideell 
föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med 
fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan 
försäljning. 

0 kr 

Hälso- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella 
föreningar, religiösa församlingar eller motsvarande 

0 kr 
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Byggnation, etablering, upplag Taxa 

Manskapsbodar, etablering och upplag 
Tillstånd kan krävas från bygglovsenheten 

150 kr /dygn,  
0-200 kvm 
200 kr/dygn, 200-
400 kvm 

Mobilkran, skylift, byggnadsställning 250 kr/dygn, minst 
500 kr 

Hänvisningsskyltar, byggnation 
Tillstånd kan krävas från bygglovsenheten 

100 kr/st/månad, 
minst 500 kr 
 

Container gatumark 550 kr/dygn 
3 000 kr/månad 

Container övrig plats 500 kr/dygn 
1 500 kr/månad 

 
 
Övrigt 
Om avgift enligt ovan inte är tillämpar ska avgiften beräknas enligt grunderna ovan 
efter bedömande i varje enskilt fall. 
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