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Avgift för upplåtelse av offentlig plats för 
uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift 
för kort flytt av cykel 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för upplåtelse av 
offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon till 2400 kr/kvm/år. 

2. Trafiknämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för kort flytt av 
cykel till 300 kronor per genomförd flytt. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ärendet hanteras 
separat, utanför ordinarie budgetprocess. 

Sammanfattning 
De företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg har polistillstånd för att använda offentlig 
plats för detta ändamål. Därmed finns förutsättningar att ta ut avgift för 
markanvändningen på samma sätt som för uteserveringar, byggbelamringar, tillfällig 
försäljning och andra kommersiella verksamheter. Det saknas en beslutad avgift som går 
att använda för denna företeelse och kontoret har därför tagit fram ett förslag på avgift.  

Trafikkontoret föreslår en ny avgiftskategori - Uthyrning av oregistrerade fordon. 
Beloppet i kategorin föreslås sättas till 2400 kr/kvm/år. I fallet med elsparkcyklar blir 
avgiften 1200 kr/elsparkcykel/år. 

Trafikkontoret föreslår också att kommunfullmäktige fastställer en avgift för kort flytt av 
cykel, vilket inkluderar elsparkcyklar, till 300 kronor per genomförd flytt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om lika många elsparkcyklar erbjuds för uthyrning i Göteborg som 2020, kommer 
avgiften att generera en intäkt på cirka 6 miljoner kronor årligen till trafikkontoret. 
Avgiften kan bli ett incitament för företagen att begränsa antalet cyklar, vilket i så fall 
skulle leda till lägre intäkt för trafikkontoret. På lång sikt kan dock branschen med 
mobilitetstjänster komma att växa och framtida intäkter är svåra att förutse i en ny 
bransch. Avgiften är möjlig att ta ut på alla former av uthyrning av oregistrerade fordon 
på offentlig plats. 
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Trafikkontoret har tidigare inte arbetat med kort flytt av cykel. Den avgift som föreslås på 
300 kronor är beräknad utifrån den kostnadsuppskattning som Stockholms stad har gjort 
när de har testat att genomföra kort flytt av elsparkcyklar med hjälp av parkeringsvakter. 
Avgiften bedöms inte leda till någon intäktsökning för trafikkontoret utan nivån föreslås 
för att täcka de kostnader som kort flytt av cykel medför.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om kontorets förslag till ny markupplåtelseavgift för uthyrning 
av oregistrerade fordon samt avgift för kort flytt av cykel och översända förslaget till 
kommunfullmäktige för fastställande av avgiften. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet föreslår avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade 
fordon med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats (avgiftslagen) samt avgift för kort flytt av cykel i enlighet 
med Lag och förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). 

De företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg har polistillstånd för att använda offentlig 
plats för detta ändamål. Därmed finns förutsättningar att ta ut avgift för 
markanvändningen på samma sätt som för uteserveringar, byggbelamringar, tillfällig 
försäljning och andra kommersiella verksamheter. Det saknas en beslutad avgift som går 
att använda för denna företeelse och kontoret har därför tagit fram ett förslag på avgift. 
Beslut om avgift tas av kommunfullmäktige  

Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2021 beslutades att trafikkontoret ska arbeta 
med lång och kort flytt av elsparkcyklar som är uppställda farligt eller hindrande (TN 
2021-03-18: §90). För att kunna debitera ägarna till elsparkcyklarna denna kostnad 
behöver kommunfullmäktige fastställa en avgift för kort flytt av cykel vilket inkluderar 
kort flytt av elsparkcykel och andra fordon som klassificeras som cykel.  

Förvaltningens bedömning 
Avgift för upplåtelse av offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon 
Branschen med mikromobilitetstjänster är relativt ny och endast Malmö har en beslutad 
avgift för denna typ av upplåtelse. Företagen som bedriver uthyrningen expanderar 
kraftigt, ibland i flera delar av världen, och går i denna fas i många fall med förlust eller 
med blygsam vinst. Eftersom marknaden inte är konsoliderad är det svårt att göra en 
bedömning av nyttjarens fördel av upplåtelsen. För att hitta en skälig nivå har kontoret 
därför utgått ifrån de avgifter på kommersiella ianspråktaganden som finns i stadens 
senaste taxebeslut, och gjort vissa anpassningar.  

Avgiftens utformning  
Trafikkontoret föreslår en ny avgiftskategori - Uthyrning av oregistrerade fordon. 
Beloppet i kategorin föreslås sättas till 2400 kr/kvm/år. I fallet med elsparkcyklar blir 
avgiften 1200 kr/elsparkcykel/år. Det motsvarar 100 kr/elsparkcykel/månad, eller 3,30 
kr/elsparkcykel/dag. 

Avgiften tas i praktiken ut per fordon. Trafikkontoret bedömer på 
ansökningshandlingarna hur stor yta ett fordon upptar. Minsta yta per fordon sätts till 0,5 
kvm. En elsparkcykel upptar mindre än 0,5 kvm. Större fordon, som till exempel 
lastcyklar, får en avgift baserat på dess beräknade yta avrundat uppåt till närmsta 
halvkvadratmeter.  

Samma avgift föreslås gälla i hela kommunen (en zon), för att ge tydlighet och en enkel 
hantering. En avgift för upplåtelse av allmän plats ska vara tydlig och inte ge utrymme för 
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bedömningar i handläggningen. En differentierad taxa skulle troligtvis innebära behov av 
bedömningar för trafikkontoret vid handläggning av dessa ärenden. 

Anpassningar utifrån befintliga avgifter 
En utgångspunkt i beräkningen av avgiften är andra avgifter för övriga kommersiella 
markupplåtelser. Främst blir avgiften för uteserveringar möjlig att använda som 
jämförelse. Avgiften anpassas sedan utifrån de särskilda egenskaper som denna typ av 
upplåtelse har.  

Elsparkcyklarna finns främst etablerade i de områden som utgör taxezon 1-3 för 
uteserveringar. Ett genomsnitt i ett sådant område blir då ungefär 1600 kr/kvm/år.  

Användningen av mark skiljer sig på flera sätt från uteserveringar och det ger skäl för att 
anpassa nivån på avgiften. Ett nätverk av ett stort antal platser är mycket exklusivt. 
Marken som kommer användas är inte låst till en befintlig fastighet utan ligger i många 
fall i de allra bästa lägena och av naturliga skäl där efterfrågan finns. Det blir väldigt få 
begränsningar utifrån lämplighet. I praktiken ställs endast krav på att elsparkcyklarna ska 
vara parkerade enligt gällande parkeringslagstiftning. Detta talar för ett avsevärt högre 
belopp per kvadratmeter jämfört med uteserveringar.  

En nätverksbaserad upplåtelseform är svårare och mer tidskrävande att kontrollera för 
kommunen. Kostnaden för denna utökade kontroll ska falla på tillståndshavaren. 
Tillståndshavaren ges möjlighet att anpassa sitt utbud månatligen vilket är inte möjligt för 
en uteservering. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan bedöms den föreslagna avgiften vara skälig med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader 
med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 

Avgift för kort flytt av fordon 
Trafikkontoret har möjlighet att genomföra lång och kort flytt av fordon i enlighet med 
Lag och förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). Möjlighet att 
omgående flytta fordon, inklusive elsparkcyklar, finns bara om de utgör en fara eller 
hinder.  

Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2021 (TN 2021-03-18, § 90) fattande 
trafiknämnden beslut om att trafikkontoret ska hantera farligt och hindrande uppställda 
elsparkcyklar genom lång och kort flytt av fordon. För att trafikkontoret ska kunna ta ut 
en avgift för kort flytt av elsparkcyklar krävs att kommunfullmäktige fastställer en avgift 
för detta. Det finns redan en avgift för lång flytt av cykel.  

En cykel som flyttats till uppställningsplats, en så kallad lång flytt, kostar 300 kronor att 
hämta ut enligt gällande prislista. Kostnaden för kort flytt av motorfordon är 1000 kr. 
Trafikkontoret redogör nedan för en lämplig nivå på avgift för kort flytt av cykel.  

Erfarenheter från Stockholms stad 
Stockholm har under loppet av tre veckor i september och oktober 2020 testat kort flytt 
av elsparkcyklar med stöd av lag och förordning av flyttning av fordon. Flytt har utförts 
med hjälp av stadens parkeringsvakter som, istället för att flytta elsparkcyklarna till den 
särskilda uppställningsplatsen för flyttade fordon, har flyttat elsparkcyklarna till en plats 
inom synhåll från ursprungsplatsen. Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 
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1 februari 2021 att fastställa avgiften för kort flytt av cykel och moped klass 2 till 250 kr 
med start 1 mars 2021.1 

Stockholm undersökte, under testperioden för kort flytt av elsparkcyklar, vad kostnaden 
för hanteringen var och gjorde nedan bedömning:  

Den genomsnittliga tidsåtgången för en kort flyttning av elsparkcykel är 25 minuter 
inklusive den administration som utförs hos parkeringsentreprenören och av handläggare 
på trafikkontoret. 

Enligt förordningen om flyttning av fordon är en fordonsägare ersättningsskyldig för 
kostnaden för flyttningen av fordonet samt övriga kostnader för åtgärden. Vid beräkning 
av kostnaden för de korta flyttningarna utgår kontoret från den tidsåtgång som 
entreprenören och kontoret har i samband med flyttningen.2 

Kostnaden för kort flytt av fordon kan endast tas ut i de fall där elsparkcykeln (eller 
motsvarande fordon) står farligt eller utgör ett hinder. Det som ingår i de 25 minuter som 
Stockholm har räknat med att en kort flytt av cykel tar är följande: 

• Parkeringsvakt identifierar en felaktigt eller hindrande uppställd elsparkcykel 
• Parkeringsvakt initierar flytt av fordonet 
• Anställd på trafikkontoret med delegation att fatta beslut om ”kort flytt av 

fordon” fattar beslut om flytten 
• Parkeringsvakt dokumenterar den uppställning som utgör fara eller hinder 
• Parkeringsvakt utför flytt 
• Parkeringsvakt dokumenterar flytt 
• Parkeringsentreprenör använder digital plattform för att skicka 

faktureringsunderlag till trafikkontoret 
• Trafikkontoret fakturerar elsparkcykelföretaget. 

Föreslagen avgift i Göteborg 
Baserat på den kostnadsberäkning som Stockholm stad har gjort anser trafikkontoret att 
en avgift på 300 kronor per flytt av cykel bör tillämpas. Efter införande och tillämpning 
av avgiften finns möjlighet att utvärdera om avgiften täcker de kostnader som 
trafikkontoret har för hanteringen av kort flytt av cyklar eller om den kan anses vara 
alltför hög.  

 

 

 
1 Stockholm stad, Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-01 § 16 
2 r5-utl-avgift-for-kort-flytt-av-elsparkcyklar-och-moped-klass-2pdf (stockholm.se)  
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