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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Förslag: 
Revidering av taxa för ställplatser inom Karlskoga 
kommun 
 
Sammanfattning 
Vid Grönfeltsudden i Karlskoga finns för närvarande ställplatser för 
husbilar. Uppställningsplatsen rymmer 19 husbilar och ligger vid 
Möckelns norra strand. Det är ett attraktivt läge med gångavstånd till 
centrum och närheten till E18. Samtliga platser är utrustade med eluttag 
och gratis Wifi. Det finns även en tillgänglighetsanpassad 
servicebyggnad som är utrustad med tre toaletter och ett duschrum samt 
möjlighet att fylla färskvatten samt tömma tankar för grå- och spillvatten.  
 
Öppettider för ställplatsernas servicebyggnad är 1 april – 31 oktober.  
Den maximala uppställningstiden är 48 timmar och kostnaden är 150 
kronor per dygn inklusive el. Under perioden städas området fem gånger 
per vecka, övrig tid en gång per vecka.  
 
Kommunfullmäktige beslutade § 94-2018 att revidering av taxan 
avseende ställplatserna delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
Efter en kontroll av andra kommuners taxor och service gällande 
ställplatser, föreslås revidering av taxa till 200kr per dygn. Tidsperioden 
föreslås vara mellan 1 april – 31 oktober som i det här fallet också är 
serviceanläggningens öppettider.  
Övrig tid föreslås en sänkning av nuvarande avgift på 150 kronor till 
100kr per dygn.   
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 september 
2021 
 
Beskrivning av förslag 
Ställplatserna har varit föremål för översyn då den beslutade taxan 
behöver korrigeras. Efter kontroll och jämförelse med andra kommuners 
taxor kontra den service som ingår, föreslås en revidering av taxan inom 
Karlskoga kommun. Då blir kostnadsnivån i nivå med andra kommuners 
taxor och med motsvarande tillgång till service. 
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Kommunfullmäktige beslutade § 94-2018 att revidering av taxan 
avseende ställplatserna delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Taxan föreslås ändras till 200 kr per dygn.  
Taxeändringen föreslås gälla från och med år 2022 och under 
servicebyggnadens öppettider 1 april – 31 oktober 
Övrig tid föreslås en sänkning av avgiften från nuvarande 150kr till 
100kr per dygn. 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut  

1. Taxan ändras till 200 kr per dygn.  
2. Taxeändringen gäller från och med år 2022 och under 

servicebyggnadens öppettider 1 april – 31 oktober 
3. Övrig tid sänks taxan till 100 kr per dygn. 

 

Josephine Nilsson 
Trafikhandläggare 
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