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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

Komplettering taxa 

 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta  

 

att fastställa kompletterande taxor och avgifter för nämndens ansvarsområden,  

 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma nivå på arrenden för fritidsodling som 

gäller för föreslagen taxa på gatu- och samhällsmiljönämndens område, 

      

Ärendet 

Förvaltningen föreslår komplettering av följande taxor: 

 Färdtjänst 

 Gräv- och schakttillstånd 

 Fritidsodling 

 Uteservering 

 Båtplatser 

 Tomrör 

 

Färdtjänst 

Rätt till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (SFS 1997:736) och är ett komplement till den 

allmänna kollektivtrafiken. Resenären betalar vanligtvis sina resor direkt i fordonet i samband 

med resan eller månadsvis via faktura. Personer som reser med färdtjänst till och från arbete 

eller studier har möjlighet att ansöka om en reducerad avgift för dessa resor.  

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 2014 att kostnaden för ett månadskort avseende 

arbetsresor och studieresor utanför Uppsala tätort (zon 2) skall följa UL:s prislista. Det togs 

samtidigt ett beslut att månadskortet avseende arbetsresor/studieresor som går inom Uppsala 

tätort (zon 1) skall uppgå till en kostnad om 525 kronor. Då månadskortet för resorna utanför 
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Uppsala tätort höjts med 90 kronor för att ligga i nivå med UL:s prislista, föreslås att även 

månadskortet inom Uppsala tätort höjs med 90 kronor. 

 

UL har en reducerad månadsavgift för de som studerar. Förvaltningen föreslår därför att 

studieresorna separeras från arbetsresorna och att taxan för studieresorna inom zon 1 höjs för 

att ligga i nivå med UL och att den sänks inom zon 2 till samma nivå. 

 

Taxorna för studieresor samt för arbetsresor inom zon 2 justeras årligen för att ligga i nivå 

med UL:s avgifter. Avgiften för arbetsresor inom zon 1 justeras årligen med samma summa 

som övriga månadsavgifter. 

 

Arbetsresor färdtjänst Avgift Ny avgift 

Inom zon 1 525 kr/månad 615 kr/månad 

Inom zon 2 750 kr/månad 840 kr/månad  

Uppsala – Stockholm 1450 kr/månad 1600 kr/månad 

   

Studieresor färdtjänst   

Inom zon 1 525 kr/månad 560 kr/månad 

Inom zon 2 750 kr/månad 560 kr/månad 

Uppsala - Stockholm 1450 kr/månad 1060 kr/månad 

 

 

Gräv- och schakttillstånd 

För att få gräva i kommunens mark krävs ett grävtillstånd.  

 

En trafikanordningsplan kan behövas i samband med grävning eller då kommunal mark av 

annan anledning tas i anspråk. För varje tillstånd tas en avgift ut i syfte att täcka de kostnader 

kommunen har i samband med tillståndsgivningen.  

 

Tidigare har hantering av TA-plan i samband med grävtillstånd varit avgiftsfritt. Det har 

således inte medfört någon skillnad i avgift för enbart grävtillstånd, enbart TA-plan eller 

grävtillstånd och TA-plan. Detta är dock två separata beslut som kräver självständig 

handläggning. Förvaltningen föreslår därför att kostnaden för grävtillstånd och TA-plan skall 

vara densamma som för enbart grävtillstånd + enbart TA-plan. 

 

De flesta grävtillstånd kräver en TA-plan och beräknad genomsnittstid för ett grävtillstånd 

och TA-plan är tre veckor. Med föreslagen ny taxa kommer avgiften att bli: 

 

Grävtillstånd + TA-plan + påbörjad vecka + påbörjad vecka = 2000 + 2000 + 1600 + 1600= 

7200 kronor  

 

Samma arbete med dagens taxa är grävtillstånd + TA-plan =2000 kronor. 

 

De nya avgifterna ligger i nivå med avgifterna i bland annat Stockholm och Malmö 

Taxorna justeras årligen mot KPI för oktobermånad. 

 

Tillstånd Avgift  Ny avgift  

Grävtillstånd 2000 2000 
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TA-plan 2000 2000 

Grävtillstånd + TA-plan 2000 4000 

TA-plan per påbörjad vecka 

från och med den andra 

veckan 

-- 1600 

Förlängning av beviljat 

grävtillstånd 

750 1000 

 

 

Fritidsodling 

Taxan för fritidsodling hör ihop med de nya riktlinjerna. Föreningarna har tidigare betalat per 

uthyrd lott men från 2019 kommer de betala för hela ytan som de förfogar över, taxan justeras 

så att kostanden blir densamma för föreningarna. 

 

Det finns föreningar både på GSN mark som gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för 

och KS mark. En taxa för odlingslotter på GSN mark behöver fastställas och nivån på 

arrendeavtalen på KS mark fastslås så att de följer nivån på taxan.  

 

Gällande stadsodling fastställs en 0 taxa på allmän plats.  

 

Taxorna justeras årligen mot KPI för oktobermånad. 

 

Fritidsodling Avgift Ny avgift 

Odlingslotter GSN mark 1,55 kr/kvm per uthyrd lott 0,5 kr/kvm per 

koloniområde 

Stadsodling -- 0 kr 

   

 

 

Uteservering 

Taxan för uteserveringar har tidigare formulerats med enheten kvm/säsong. Den bör istället 

skrivas som kvm/dag då det är så det faktureras. En sådan formulering underlättar även vid en 

eventuell justering av säsongstiden. I samband med att säsongen utökades med marsmånad 

missades att justera taxan för den extra månaden. Syftet med förlängningen var inte att det 

skulle bli en lägre avgift per dag varför taxan justeras på så sätt att dagskostnaden är 

densamma som innan utökning av säsongstiden. 

 

Taxan justeras årligen mot KPI för oktobermånad. 

 

Uteservering Avgift Ny avgift 

Zon A 601 kr kvm/säsong 3,09 kr kvm/dag 

Zon B 457 kr kvm/säsong 2,36 kr kvm/dag 

Säsong avser 1/3 – 15/10 

 

 

Båtplatser 

Taxan behöver kompletteras med avgifter för båtplats vid brygga i Hammarskog och 

Björklinge. I Björklinge planeras även för båtplatser på mark. Båtägaren får vid dessa platser 
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förvara sin båt på anvisad plats på marken och sjösätta och ta upp den efter varje gång de varit 

ute.  

 

Samtliga taxor gällande båtplatser och hamnen justeras årligen mot KPI för oktober månad. 

 

Båtplats Avgift Ny avgift 

Hammarskog 2000 kr/år 2400 kr/år 

Köplats Hammarskog -- 250 kr/år 

Björklinge, bryggplats -- 2400 kr/år 

Björklinge, markplats -- 1200 kr/år 

Köplats Björklinge -- 250 kr/år 

Köplats hamnen -- 250 kr/år 

 

 

Tomrör 

Tomrör är ett sätt att minska behovet av antal grävarbeten.  Det innebär att tomma rör läggs 

ner i marken i samband med att andra grävarbeten utförs. Syftet med dessa rör är att 

möjliggöra dragning av fiber eller andra ledningar utan att behov av att gräva uppstår. En 

ledningsägare kan köpa rätt att dra sina ledningar i befintliga tomrör. Avgiften är således en 

engångskostnad i samband med att rören tas i anspråk. Ledningsägaren står själv för 

eventuellt underhåll och reparation av rören. Fördelen med tomrör är att behovet av nya 

grävarbeten minskar. 

 

Taxan justeras årligen mot KPI för oktober månad 

         

Tomrör Avgift Ny avgift 

50 mm -- 200 kr/m 

110 mm -- 250 kr/m 

Tillkommande kostnad för 

rör förlagda i gatumark eller 

torg. 

-- 300 kr/m 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen komplettering av taxan för uteservering och fritidsodling beräknas inte ge några 

ekonomiska konsekvenser, för GSN eller annan. Komplettering av taxan för färdtjänst och 

båtplatser ger en marginell ökning av intäkter. Föreslagen komplettering av taxan för gräv- 

och schakttillstånd samt TA-plan beräknas ge ökade intäkter på 5200 kr/ärende. Taxan 

motsvarar självkostnad för handläggning vilket ger möjlighet till kortade handläggningstider 

och att sätta mål för servicenivån. Full kostnadstäckning för samtliga gräv- och schakttillstånd 

kommer dock inte att uppnås då ansökningar från Uppsala Vatten, Vattenfall och 

Stadsbyggnadsförvaltningen än så länge är avgiftsfria. Avtal med Vattenfall är uppsagt och 

förhandling med Uppsala Vatten beräknas påbörja inom kort. 

 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 



Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Uppsala kommun

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET
TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

TORGHANDEL

Vaksala torg 20 kvm/månad 1 628 1 628 1 628 0 0%

Vaksala torg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Vaksala torg 9 kvm/dag 200 200 200 0 0%

S:t Eriks gränd 9 kvm/månad 840 840 1 040 200 24%

S:t Eriks gränd 9 kvm/dag 275 275 275 0 0%

Vid Pumphuset 9 kvm/månad 840 840 1 040 200 24%

Västertorg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Brantings torg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

Torbjörns torg 9 kvm/månad 840 840 840 0 0%

LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET
TAXA 2017

KRONOR 

INKLUSIVE MOMS

TAXA 2018

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

TAXA 2019

KRONOR 

INKLUSIVE 

MOMS

FÖRÄNDRING

KRONOR

FÖRÄNDRING

PROCENT

BEVIS, UTDRAG, AVSKRIFTER SAMT UTSKRIFT FRÅN 

LJUDUPPTAGNING

Avgift tas ut enligt 17 och 18 §§ avgiftsförordningen Kronor per påböjad kvart 90 90 90 0 0%

Betygsavskrift Kronor per styck 180 180 180 0 0%

REPRODUKTION

a) Fotokopiering från papper, utskrift på papper från 

mikrofilm eller ADB-upptagning/digital fil

Svart/vit kopia/utskrift A4, kronor per styck 4 4 4 0 0%

Svart/vit kopia/utskrift Större än A4, kronor per styck 8 8 8 0 0%

Färgkopia/utskrift A4, kronor per styck 5 5 5 0 0%

Färgkopia/utskrift Större än A4, kronor per styck 10 10 10 0 0%

Gäller från den 1 januari 2019. Mark för pedagogisk verksamhet, skolor/förskolor ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2018.

Externa avgifter vid stadsarkivet i Uppsala


