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Taxa för offentlig plats 2022
Grundavgift
Försäljning
Kiosker fasta, Plats N7, N6
Kiosk, sommarsäsong, inkl. el
Kiosk, vintersäsong, inkl. el
Försäljningsplatser
Helår
Månad
Per dag utan el
Per dag inkl. el
Julgransförsäljning
Uteserveringar

400 kr
Avgift (kr)
Avtal
16 700
23 800

30 000
3 100
300
500
1600
Avgift (kr)

Uteserveringar, sommarsäsong

200

Uteserveringar, vintersäsong
Uteserveringar, tilläggsvecka

200
400

Gatupratare och skyltmaterial

Avgift (kr)

Gatupratare
Klädställning, varukorgar mm.

700
200

Försäljning Norrtälje Hamn
Kiosk fast, plats NH3
Kiosk, sommarsäsong, inkl. el
Kiosk, vintersäsong, inkl. el

Avgift (kr)
Avtal
16 700
23 800

Försäljningsplatser
Helår
Månad
Per dag utan el
Per dag inkl. el
Julgransförsäljning
Uteserveringar Norrtälje Hamn

30 000
3 100
300
500
1600
Avgift (kr)

Uteserveringar, Sommarsäsong

200

Uteserveringar, Vintersäsong

200

Denna avgift tillkommer på varje ansökan, utöver nedanstående taxa
Anmärkning
Särskilt avtal krävs
Per säsong, 15 april - 15 okt. Byggnad maximalt 10 m².
Per säsong, 15 okt - 31 mars. Byggnad maximalt 10 m².
Platser upplåts enligt särskild förteckning och/eller karta. Maximalt 10 m², differens kan förekomma.
Per försäljningsplats
Per försäljningsplats
Per försäljningsplats
Per försäljningsplats. *El endast tillgängligt på specifika platser enligt särskild förteckning.
Maximalt 14 dagar. Maximalt 30 m². per plats. Plats upplåts efter bedömning.
Anmärkning
Per m²/ säsong, 15 april - 15 oktober, per m². Upplåts i anslutning till rörelsen om utrymme finns. Bygglov kan
erfordras. *Särskilt tillstånd krävs för golv/ individuell bedömning.
Per m²/säsong, 16 oktober - 31 mars, per m². Upplåts i anslutning till rörelsen om utrymme finns. Bygglov kan
erfordras. *Särskilt tillstånd krävs för golv/ individuell bedömning.
1 -14 april, 16 oktober-31 oktober, per m² och period.
Anmärkning
Kostnad per kalenderår.
Per m² och kalenderår.
Anmärkning
Särskilt avtal krävs.
Per säsong, 15 april -15 okt. Byggnad maximalt 10 m².
per säsong, 15 okt - 31 mars. Byggnad maximalt 10 m².
Platser upplåts enligt särskild förteckning och/eller karta. Maximalt 10 m², differens kan förekomma.
Per försäljningsplats
Per försäljningsplats
Per försäljningsplats
Per försäljningsplats. *El endast tillgängligt på specifika platser enligt särskild förteckning.
Maximalt 14 dagar. Maximalt 30 m². per plats. Plats upplåts efter bedömning.
Anmärkning
Per m²/ säsong, 15 april - 15 oktober, per m². Upplåts i anslutning till rörelsen om utrymme finns. Bygglov kan
erfordras. *Särskilt tillstånd krävs för golv/ individuell bedömning.
Per m²/säsong, 16 oktober - 31 mars, per m². Upplåts i anslutning till rörelsen om utrymme finns. Bygglov kan
erfordras. *Särskilt tillstånd krävs för golv/ individuell bedömning.
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Uteserveringar, tilläggsvecka
Gatupratare och skyltmaterial Norrtälje Hamn
Gatupratare
Klädställning, varukorgar mm.

Gatupratare och skyltmaterial Norrtälje Hamn

400
Avgift (kr)
700
200

Avgift (kr)

Gatupratare
Klädställning, varukorgar mm.

700
200

Båtangöring Norrtälje Hamn

Avgift (kr)

Båtangöring Norrtälje Besökshamn,
hamnbassängen (norra sidan)
Båt mindre än 10 meter med motor
Båt mellan 10 och 14 meter med motor
Båt över 14 meter med motor
Mindre båt utan motor som t.ex. kanot eller roddbåt
Studsavgift - Passagerartrafik, t.ex.
Vaxholmsbolaget
Skolfartyg, Ostindienfararen
Övrig passagerartrafik
Fartyg i övrigt tas ej emot

Båtiläggning och båtupptagning
Byggetableringar

0
0
0
0
0

50
Avtal
Avtal

300
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1 -14 april, 16 oktober-31 oktober, per m² och period.
Anmärkning
Kostnad per kalenderår.
Per m² och kalenderår.

Anmärkning
Kostnad per kalenderår.
Per m² och kalenderår.
Anmärkning
Angöring av båt får ske på anvisad/utmärkt plats. Uppställning sker längs med kajkanten. Gäller mellan kl.
09:00 och 17:00 och maximerad till 5 timmar/dag. Övriga tider hänvisas till Gästhamnen.

Hänvisas till särskild plats längs kajkanten vid trädäckets lågpunkt. Angöring får ske maximalt 2 tim/dag.
Studsavgift där trafikutföraren för loggbok över antal angöringar/studs och rapporterar på anmodan till
kommunen för fakturering i efterhand. Avtal tecknas per säsong med trafikutövaren. Tillgång till el och vatten
kan fås mot avgift. Nattvila kan vara möjligt. Avtal hanteras av Tillväxt och utvecklingsavdelningen.
Avtal tecknas per tillfälle. Tillgång till el och vatten finns. Nattvila kan vara möjligt. Avtal hanteras av Tillväxt och
utvecklingsavdelningen.
Avtal hanteras av Tillväxt och utvecklingsavdelningen.
Undantag medges vid nöd.
Per båt och tillfälle. Iläggning enligt schema, 3 tillfällen under vår. Upptagning enligt schema, 3 tillfällen under
höst. Kommunens riktlinjer och anvisningar ska följas. Föranmälan krävs. Besök hemsidan för aktuell
information.

Upplag, bodar, byggställningar mm.
Byggskyltar
Container
Skylift

100
400
400
500

Anmärkning
Per m² och påbörjad månad. Upplag i stadskärnan för material och byggnadsställningar tidsbegränsas. Bygglov
kan krävas för byggbodar.
Per påbörjad månad. I anslutning till bygget. För bygglov, kontakta bygg- och miljökontoret.
Per vecka. Maximalt 10 m². Ska vara märkt med uthyrarens namn. Bygglov kan krävas.
Per dag. Kan komma att krävas TA-plan.

Kranbil

800

Per dag. Kan komma att krävas TA-plan.

Evenemang
Ideella föreningar
Cirkus och eller tivoli
Stora evenemang i Societetsparken
Mindre evenemang i Societetsparken
Övriga parker (ej Societetsparken)

Avgift (kr)

Avgift (kr)
400
3 100
3 100
1 300
700

Anmärkning
Ideella föreningar betalar endast grundavgift.
Per dygn.
Per dag. Maximalt tre dygn.
Per dag. Maximalt tre dygn.
Per dag. Maximalt tre dygn. Individuell bedömning av möjlig parkupplåtelse efter inkommen ansökan.
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Stort evenemang

10 000

Per dag. Stadskärna, enligt särskild förteckning. Besök hemsidan för aktuell information.

Litet evenemang

5 000

Per dag. Stadskärna, enligt särskild förteckning. Besök hemsidan för aktuell information.

Övrig upplåtelse
Övrig oklassificerad upplåtelse
Sanktionsavgift
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0 - 7 000

Anmärkning
För upplåtelse som inte kan klassificeras enligt detta taxedokument så görs individuell bedömning av avgift i
enlighet kommunens delegationsordning.

5 000

Per vecka eller som engångsbelopp. Används vid till exempel misskötsamhet eller vid olovligt begagnade av
offentlig plats. Individuell bedömning av sanktionsavgifter görs enligt kommunens delegationsordning.

Avgift (kr)

Bygglov krävs för samtliga nedanstående
Annat kommersiellt ändamål - reklamanordningar. Avtal hanteras av Mark- och exploateringsavdelningen
Affischpelare (ej bakbelyst)
Affischpelare (ej bakbelyst)
Norrtälje
Rimbo
Hallstavik

Avgift (kr)

Affischpelare (bakbelyst)

Avgift (kr)

Affischpelare (bakbelyst)
Norrtälje
Rimbo
Hallstavik

10 600
7 900
6 600

13 200
10 000
7 900

Ljusvitrin

Avgift (kr)

Ljusvitrin
Norrtälje
Rimbo
Hallstavik

23 700
17 700
14 500

Anmärkning
Maximalt tillåts 13 m² reklamyta.
Ej bakbelyst affischpelare, per styck och år.
Ej bakbelyst affischpelare, per styck och år.
Ej bakbelyst affischpelare, per styck och år.
Anmärkning
Maximalt tillåts 13 m² reklamyta Kommunen svarar för anslutningspunkt och förbrukning av el. Besök hemsidan
för aktuell information.
Bakbelyst affischpelare, per styck och år.
Bakbelyst affischpelare, per styck och år.
Bakbelyst affischpelare, per styck och år.
Anmärkning
Maximalt tillåts 13 m² reklamyta. Kommunen svarar för anslutningspunkt och förbrukning av el. Besök hemsidan
för aktuell information.
Ljusvitrin per styck och år.
Ljusvitrin per styck och år.
Ljusvitrin per styck och år.

Övriga reklamskyltar
Norrtälje
Rimbo
Hallstavik

Avgift (kr)
700
500
400

Anmärkning
Övriga reklamskyltar per m² reklamyta och år.
Övriga reklamskyltar per m² reklamyta och år.
Övriga reklamskyltar per m² reklamyta och år.

Basstation
Torn/mast
Torn/mast inhägnad

Avgift (kr)
400
900

Anmärkning
Torn/mast per m² och år.
Torn/mast Inhägnad, per m² och år.

Övrigt
Insamlingscontainer

Avgift (kr)
1 000

Anmärkning
Per insamlingscontainer och år.

