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Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering 
1. Inledning 

Piteå kommun har rätt att ta ut en avgift för olika tjänster som tillhandahålls med stöd av följande 
lagstiftning; kommunallagen (2017:725), lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats, mm, avgiftsförordningen (1992:191) och lag (1978:234) om nämnder för 
vissa trafikfrågor. 

 
Nedan följer allmänna bestämmelser och avgiftstabeller för offentlig plats, dispenser och 
parkering fördelat i tre kapitel. 

 
2. Offentlig plats 

2.1 Allmänna bestämmelser 
Av tabellerna nedan framgår den avgift som Piteå kommun tar ut för respektive ändamål vid upplåtelse 
av offentlig plats. Avgift erläggs mot faktura. Debitering sker inte till skolklasser, ideella föreningar, 
humanitära organisationer eller liknande. Samtliga upplåtelseavgifter är momsbefriade. 

 
Avgifterna regleras årligen, den 1 januari, utifrån statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI). 
Oktober 2011 utgör basindex. 

 
2.2 Zonindelning för arbetsplatsområde och uteservering 
Zonindelningen baseras på Piteå kommuns översiktsplan gällande indelning av centrum, stad, 
landsbygdscentra och landsbygd, se bild 1 nedan. Områdenas aktuella attraktivitet för ny- och 
ombyggnad, boendetäthet och kommunens möjlighet till att disponera attraktiv yta för både 
arbetsplatsområde och uteserveringar stödjer indelning och prissättning. 
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Bild 1: Zon 1 Centrala Piteå, Zon 2 Piteå Stadsbygd, Zon 3 Landsbygdscentra, Zon 4 Landsbygd och glesbygd 
 

ZON 1: Centrala Piteå 

ZON 2: Piteå Stadsbygd 

ZON 3: Landsbygdscentra

ZON 4: Landsbygd och glesbygd
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Bild 2: Förtydligande av gränser för zon 1 och 2 

Page 4 of 9



 

2.3 Avgiftstabell 
Avgifter enligt nedan kan reduceras om det råder särskilda omständigheter. Undantag från gällande 
avgifter får då medges av chefer inom Planeringsavdelningen. I de fall en upplåtelse inte faller inom en 
befintlig kategori får debitering ske med utgångspunkt från närmast likvärdiga kategori. 

 
Elström, vatten eller renhållning ingår inte i respektive upplåtelseform. 

 
Zonindelning Avgift 
Byggplatsområde, byggnadsställningar, tillfälliga upplag och bodar  
Zon 1 42 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Zon 2 20 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Zon 3 13 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Zon 4 13 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Uteservering  
Zon 1 55 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Zon 2 45 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Zon 3 33 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

Zon 4 33 kr/kvadrat/påbörjad månad* 

 
Offentlig plats (inklusive grönytor) Avgift 

Avgiftsfria upplåtelser  
Körer, orkestrar, dansuppvisning och dylikt som tar offentlig plats i 
anspråk under en kortare tid, max 3 h/dag < 50 m2 

0 kr/dag eller 272 kr/dag* vid 
upplåtelse längre än 3 h/dag* 

Offentlig information och möten av allmännyttig och icke kommersiell 
art under en kortare tid, max 3 h/dag < 50 m2 

0 kr/dag eller 272 kr/dag* vid 
upplåtelse längre än 3 h/dag* 

Valbodar inklusive valaffischer 0 kr/dag 
Upplåtelser med avgift  
Arrangemang, festivaler, marknader, tävlingar etc. > 10 000 m2 3 977 kr/dag* 
Cirkus, tivoli och liknande verksamhet 3 977 kr/dag * 
Skyltställ, reklamskyltar < 5 m2 663 kr/år* 
Skyltställ, reklamskyltar > 5 m2 1 325 kr/år* 
Bord, varuvisning i anslutning till egen butik 729 kr/plats/år* 
Tillfällig försäljning, kommersiell aktivitet < 25 m2 272 kr/dag* eller 

1 988 kr/månad* 
Torghandelsplats 190 kr/dag*, 1 988 kr/månad* 
Tillfällig försäljning/kommersiell aktivitet, restaurang- och öltält > 25 
m2 

1061 kr/dag* eller 
55 kr/kvadrat/månad* 

Uppställning/visning av fordon 663 kr/dag* 
Banderoller och vepor 272 kr/styck/dag* 
*) Avgiften regleras årligen, den 1 januari, med statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI). Oktober 2011 
utgör basindex. 
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3. Dispenser 

3.1 Allmänna bestämmelser 
Av tabellen nedan framgår den avgift som Piteå kommun tar ut för respektive dispens. Avgifterna är 
momsbefriade och erläggs mot faktura. 

 
3.1.1 Transportdispenser 

Undantag från fordons vikt- och måttdimensioner får medges under särskilda förutsättningar genom en 
transportdispens. Det kan avse ett fordon eller fordonståg vars behov är att tillfälligt transportera tyngre, 
bredare eller längre gods (odelbar last) än vad som är tillåtet i Sverige. Om en transport genomförs inom 
en kommun är det kommunen som är beslutsinstans. Då en transport genomförs i två eller fler 
kommuner är Trafikverket beslutsinstans. 

 
3.1.2 Dispens från lokal trafikföreskrift (LTF) 

Undantag för den rörliga och stillastående trafiken får medges under särskilda förutsättningar genom en 
dispens från en lokal trafikföreskrift. Kommunen har därmed möjlighet att i vissa fall utfärda dispens 
för ett fordon som har behov att trafikera, stanna eller parkera i ett område där lokal trafikföreskrift 
förbjuder detta. 

 
3.1.3 Nyttoparkeringstillstånd 

Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering i en kommun får enbart medges för näringsidkare 
eller andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete genom ett nyttoparkeringstillstånd. Debitering 
sker beroende på vilken kategori nyttoparkeringstillståndet omfattas av. Kategori A omfattas av 
yrkesgrupper inom hemtjänst, rehabilitering, sjukvård och hjälpmedelsleveranser eller liknande. 
Kategori B omfattas av övriga yrkesgrupper. 

 
3.2 Avgiftstabell 

 
Dispenser Avgift 
Transportdispenser  
Längd < 35m 600 kr 
Längd > 35m 800 kr 
Bredd < 4,5m 600 kr 
Bredd > 4,5m 1 100 kr 
Vikt 1 100 kr 
Skyndsam handläggning påslag på ordinarie taxa < 24 h 1 000 kr 
Övrigt  
Dispens från lokal trafikföreskrift 300 kr/påbörjad månad 
Nyttoparkeringstillstånd kategori A 300 kr/månad, 1 000 kr/år 
Nyttoparkeringstillstånd kategori B 300 kr/månad, 3 000 kr/år 
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4. Parkering 

4.1 Allmänna bestämmelser 

Av tabellerna nedan framgår den avgift som Piteå kommun tar ut i samband med parkering. Avgifterna 
är momsbefriade, om inget annat anges. För gällande zonindelning, se bild 3. 

 Brun zon: två timmar gratis parkeringstid med möjlighet att betala för att parkera längre på 
samtliga parkeringar på tomt- och gatumark, enligt Taxa 2. 

 Röd zon: markerade gatuparkeringar som har betalning från första timmen, enligt Taxa 1. 
 

Avgift och registrering av parkering gäller vardagar mellan klockan 8 - 18 samt vardag före sön- och 
helgdag 9 - 15. Registrering ska alltid ske elektroniskt via mobilapp, sms eller liknande. Undantag 
från registrering gäller endast skyltade korttidsparkeringar med en maximal parkeringstid på 30 
minuter. 

 

Bild 3: Zon indelning 
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4.2 Avgiftstabell 

 

Parkeringsavgifter Avgift ink. moms 
Taxa 1: vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 08 - 
18, vardag före sön- och helgdag klockan 9 - 15. 

13 kr/timme. 

Taxa 2: vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 08 - 
18, vardag före sön- och helgdag klockan 9 - 15. 

0 kr timme 1 och 2, från timme 
3 13 kr/timme. 

Taxa 3: vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 08 - 
18, vardag före sön- och helgdag klockan 9 - 15. 

0 kr timme 1 och 2, från timme 
3 13 kr/timme. 60 kr/dygn. 

Taxa 4: vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan 08 - 
18, vardag före sön- och helgdag klockan 9 - 15. 

0 kr timme, parkeringstid max 2 
timmar. 

Parkering inkl. motorvärmare  
Taxa 5: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24. 13 kr/timme 
Taxa 6: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24. 13 kr/timme. 100 kr/dygn. 
Samåkningsparkering  
Taxa 7: avgift alla dagar under perioden 15/10 - 15/4. 30 kr/dygn. Övrig tid avgiftsfri 

P-biljett. 
Taxa 8: avgift alla dagar under perioden 15/10 - 15/4. 15 kr/dygn. Övrig tid avgiftsfri 

P-biljett. 
Taxa 9: avgift alla dagar under perioden 15/10 - 15/4. 7 kr/dygn. 
Taxa 10: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24. 30 kr/dygn perioden 15/10 

- 15/4. Övrig tid 10 kr/dygn. 
Taxa 11: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24. 15 kr/dygn perioden 15/10 

- 15/4. Övrig tid 5 kr/dygn. 
Taxa 12: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24. 20 kr/dygn perioden 15/10 

- 15/4. Övrig tid 10 kr/dygn. 
Taxa 13: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24. 13 kr/timme. Mer än 10 timmar 

20 kr/dygn. 
Laddplats för elfordon  
Taxa 14: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24.* 15 kr/timme 
Taxa 15: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24.** 15 kr/timme 
Taxa 16: avgift alla dagar mellan klockan 00 - 24.*** 3 kr/minut 
*) Laddplats normalladdning 
**) Laddplats semisnabbladdning 
***) Laddplats snabbladdning 

 
Felparkerings- och kontrollavgifter Avgift 
Förbud att stanna 700 kr 
Parkeringsplats för rörelsehindrad 1 000 kr 
Busshållplats 700 kr 
Korsning 700 kr 
Mot färdriktning 600 kr 
P-förbud enligt lokal trafikföreskrift 600 kr 
Övriga* 400 kr 
*) Ej betald avgift, parkerad utöver tillåten tid, ej följt parkeringsvillkor etc. 
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Antagen KF 2019-05-06 § 95 
Reviderad av KF 2020-12-14 § 284 
Reviderad av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-09 § 193, indexuppräkning 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2022-03-28 § 47 
Reviderad av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-15, indexuppräkning (delegationsbeslut) 

 
 
 

Indexreglering av taxan 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 § 284 att Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexuppräkna 
taxan upp till Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober 2011. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter indexuppräkning. 
 
 
Delegering av beslutanderätt för indexuppräkning av taxan 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-09, § 193, att delegera till trafikhandläggare att årligen indexuppräkna 
avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering enligt konsumentprisindex (KP). 
 
Samhällsbyggnad ska delge Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige delegationsbeslutet efter 
indexuppräkning vid närmast kommande sammanträde. 
 

Tillfälligt parkeringstillstånd Avgift ink. moms 
Tillfälligt parkeringstillstånd 300 kr/påbörjad månad. 
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