Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Fastställd av kommunfullmäktige 2005-04-28, reviderad avseende taxa för torgplats
kommunfullmäkige 2005-09-29, att gälla fr o m 2005-10-01.

§ 1 Lagrum
Lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats m m innehåller föreskrifter om ersättning för användning av
offentliga platser.
§ 2 Tillämpning
För användning av offentlig plats och för område som kommunen jämställt
med offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som kommunfullmäktige beslutat om.
Denna taxa innehåller grunder för att beräkna avgifter för upplåtelse av
offentliga platser inom detaljplanelagda områden.
Vid aktiviteter på offentlig plats krävs i vissa fall tillstånd från polisen.
Kommunen har rätt att ta ut avgift först när polistillstånd lämnats. Därutöver
kan avgift tas ut för användning av salutorg.
§ 3 Förskott
Avgiften skall erläggas i förskott
§ 3 Moms
Taxan är om inget annat anges mervärdesskattebefriad.
§ 4 Indexreglering
Avgifterna indexregleras den 1 januari varje år med den förändring som SCB:s
konsumentprisindex (KPI) genomgått det närmast föregående året.

§ 5 Avgifter
Försäljningsändamål
Kiosker m m
Kiosker (konfektyr, glass, tobak och
tidningar)
Gatukök
Gatukök med lokal
Liten försäljningsvagn
Gångbaneserveringar,
restaurangverandor och
friluftsserveringar
Lotterikiosker

Högsta avgiftsbelopp

Anmärkning

15 000 kr/år
15 000 kr/år
17 000 kr/år
1 000 kr/mån
100 kr/kvm/säsong

Säsong 1 april – 31
oktober

50 kr/vecka

Torg och torgplatser
Fast torgplats (helår)
Fast torgplats
Tillfällig torgplats
El
Gästgivartorget (försäljningsplatsen)

Del av Gästgivartorget

Tre dagar/vecka 325 kr/löpmeter
Två dagar/vecka 275 kr/löpmeter
En dag/vecka 225 kr/löpmeter
Tre dagar/vecka 190 kr/löpmeter
Två dagar/vecka 160 kr/löpmeter
En dag/vecka 130 kr/löpmeter
30 kr/löpmeter/dag
30 kr/dag

Högsta anslutning
2,0 kW. Exkl. moms

2 000 kr/dag

El 1 kr/kWh exkl.
moms (extra ordinär
verksamhet såsom
tivoli, orkester m m)

5 kr/kvm/dag

Övriga försäljningsändamål
Julgransförsäljning

700 kr

Reklam m m
Affischpelare, reklamtavlor,
skyltskåp, montrar

250 kr/kvm affischyta/år

Byggetableringar
Upplagsplatser,
byggnadsställningar, bodar,
provisoriska byggnader och
containrar o dyl
Byggskyltar

1,50 kr/kvm/vecka

25 kr/kvm skyltyta och påbörjad
månad

Vid uppsättande
på
fastighet exkl. moms

Annat ändamål
Cirkus
Mötestält
Minigolfbanor
Utställningar samt annat
utnyttjande av allmän plats

1000 kr/plats/dag
2 kr/kvm/dag
2500 kr/plats/år
4,50 kr/kvm/dag

Exkl. renhållning

