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§1
I Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera
(1957:259), nedan kallad Avgiftslagen regleras möjligheten för kommunen att ta ut avgifter vid
upplåtelse av offentlig plats. Andra avgifter som regleras av annan lagstiftning kan tillkomma.
T.ex. polisens avgift för prövning av ansökan om begagnande av offentlig plats och kommunens
prövning av utskänkningstillstånd.
§2
Upplåtelse av offentlig plats regleras i ordningslagen (1993:1617 och som offentlig plats räknas
de platser som beskrivs i 1 kap 2 § i nämnda lag och utgörs bland annat av allmänna vägar,
gator, torg och parker.
§3
Vid avgifternas bestämmande skall hänsyn tas till det upplåtna områdets omfattning och läge,
till beräknat ekonomiskt utbyte av förekommande rörelse samt till de sociala synpunkter och de
förhållanden i övrigt, som bör beaktas vid skälighetsprövningen.
§4
Om upplåtelsen omfattar del av tidsperiod som finns beskriven i taxan kan jämkning av avgiften
för hel period ske. Befrielse från avgift kan ske om särskilda skäl föreligger.
§5
Arrangemang som är finansierade med kommunala medel skall vara avgiftsbefriade.
§6
Offentlig plats som upplåts för icke kommersiella aktiviteter som varar mindre än 2 timmar kan
upplåtas helt utan kostnad. Detta gäller t.ex. mindre byggnadsarbeten på fastigheter där offentlig
plats måste ianspråktagas för aktuella arbeten.
§7
Om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt taxebilagan har kommunstyrelsen rätt att fastställa
taxan för upplåtelsen.
§8
Kommunstyrelsen kan besluta om helt eller delvis avgiftsbefrielse.
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§9
Betalning av avgift skall ske enligt av kommunstyrelsen fastställd rutin.
§10
I taxan ingår inte avgift för särskild renhållning utöver vad som normalt ankommer på
kommunen. Sådan avgift debiteras som tillägg till avgift för upplåtelsen med belopp som
motsvara kommunens faktiska kostnader för städning av platsen.
§11
I taxan ingår inte avgift för återställning av upplåten plats, utöver vad som normalt ankommer
på kommunen.
§12
I taxan ingår inte avgift för särskild skyltning eller trafikreglering med anledning av upplåtelsen.
Sådan avgift debiteras som tillägg till avgift för upplåtelsen med belopp som motsvara
kommunens faktiska kostnader för städning av platsen.
§ 13
Om inget annat anges är upplåtelseavgiften befriad från mervärdesskatt. I övriga avgifter
tillkommer mervärdesskatt.
§ 14
Lokala ordningsföreskrifter och av kommunen fastställda riktlinjer för torghandel, varuställ och
uteserveringar mm skall följas.
§15
I övrigt skall den till vars fördel mark upplåtits iakttaga de av kommunen meddelade
anvisningar och föreskrifter som gäller för upplåtet område inklusive det omedelbara
närområdet.
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Taxebilaga
Torgplats på salutorget total yta 250 m2
Upplåtelsetyp

Avgift

Enhet

Anmärkning

Torgplats ≤ 15 m2

200

kr/dag

Torgplats ≥ 16 ≤100 m2

300

kr/dag

Torgplats ≥ 100m2

500

kr/dag

Torgplats hela ytan

1000

kr/dag

Torgplats ≤ 15 m2

500

kr/vecka

Torgplats större än ≥16 ≤100 m2

1000

kr/vecka

Torgplats ≥ 100m2

1500

kr/vecka

Torgplats hela ytan

3000

kr/vecka

Upplåtelsetyp

Avgift

Enhet

Anmärkning

Saluplats ≤ 15 m2

300

kr/dag

Försäljningskiosk/vagn för glass, korv,
jordgubbar och dylikt

Saluplats större än ≥16 ≤100 m2

500

kr/dag

Saluplats ≥ 100m2

800

kr/dag

Saluplats ≤ 15 m2

1000

kr/vecka

Saluplats större än ≥16 ≤100 m2

1500

kr/vecka

Saluplats ≥ 100m2

2000

kr/vecka

Upplåtelsetyp

Avgift

Enhet

Anmärkning

Evenemangstält; öltält och
liknande

20

kr/m2 och
dygn

Min 300 kr/upplåtelse Avgift för tillstånd
till servering tillkommer

Trottoarpratare

300

kr/skylt och
år

Varuexponering eller liknande
vid butik markyta max 3 m2

300

kr/år

Saluplats utanför salutorg

Övriga upplåtelser mm
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Varuexponering, yta utöver 3 m2

100

kr/m2 och år

Större evenemang upp till
10 000 m2

1500

kr/dygn

Större evenemang, yta utöver
10 000 m2

200

kr/1000 m2
och
dygn

Uteservering, 1 maj-31 sept

50

kr/m2 och
säsong

Min 1000 kr/säsong

Övrigt nyttjande;
byggställning, container m m

30

kr/m2 och
månad

Min 200 kr/upplåtelse

Låda för spridning av tidningar,
post mm

300

kr/plats och
år

Elavgift 10 A uttag

100

kr/dag och
uttag

Elavgift 10A uttag

500

kr/vecka
och uttag

Vägavstängning och skyltning av
trafik

Faktisk
kostnad

Lägst 1500 kr

Återställning och städning av
upplåten plats

Faktisk
kostnad

Lägst 1500 kr
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