Dnr TN 2021/00026

Avgift vid upplåtelse av offentlig plats, fr.o.m. 2021-01-01
Avgiftsklass 1 och 2: område enligt kartskiss, s.2.

Varaktiga

Avgiftsklass 1

Avgiftsklass 2

A

Anordningar för förvaring,
tidningsboxar och dylikt

4 470kr/år

4 470 kr/år

B

Torghandel, varje ruta är 4x4 m
Det finns 35 torgplatser att hyra

230 kr per ruta och dag
4 470 kr per ruta för 3mån
Ruta 1–4: 9 490 kr per
ruta/år
Ruta 5–6: 18 970 kr per
ruta/år

Tillfälliga

Avgiftsklass 1

Avgiftsklass 2

A

Cirkus, tivoli, revy m.m.

3 350kr per plats och dag

3 350 kr per plats och dag

B

Tillfällig försäljning av glass
eller varm korv eller annan
försäljning från stånd

2 270 kr per tillstånd och
påbörjad månad

1 590 kr per tillstånd och
påbörjad månad

C

Försäljning utanför butik

950kr/påbörjad 10m2 ruta
och påbörjad
kalendermånad

730 kr/påbörjad 10m2 ruta
och påbörjad
kalendermånad

D

Uteserveringar,
restaurangverandor och
liknande

1900 kr per påbörjad
20m2 ruta och påbörjad
kalendermånad

1 450 kr per påbörjad
20m2 ruta och påbörjad
kalendermånad

E

Julgransförsäljning

1 250 kr per påbörjad 20
m2 ruta och upplåtelse

1 250 kr per påbörjad 20
m2 ruta och upplåtelse

F

Evenemang med försäljning
och marknadsföring på följande
platser:
Yta 40m2, t ex:
Utanför rest Varda, utanför
Ryns skor, hörnet
Smedjegatan/Vasagatan,
hörnet Smedjegatan/Torggatan
vid fontänen, utanför

Upp till 40 m2:
2 790kr/dag
60 kr/påbörjad 40m2 ruta
och dag

Yta>än 40m2, t ex:
Fiskartorget
Stora Torget
Bondtorget
Färjkajen

16 740 kr/dag
11 160 kr/dag
5 580 kr/dag
5 580 kr/dag

Lögarängen (evenemangsyta
på Lögarängsvägen)

11 160 kr/dag (större
evenemang)

Lögarängen (evenemangsyta
på Lögarängsvägen)

5 580kr/dag (mindre
evenemang)

Mer än 40 m2:
120 kr/påbörjad 40 m2 ruta
och dag

1

G

Container

1 680 kr per container och 1 120 kr per container och
påbörjad kalendervecka
påbörjad kalendervecka

H

Upplag, byggställningar, skylift
och mobilkran samt annat
utnyttjande av offentlig plats

510 kr per påbörjad 20 m2
ruta och påbörjad
kalendervecka

I

Evenemangsaffischering,
5 iordningsställda ytor

380 kr per påbörjad 20 m2
ruta och påbörjad
kalendervecka
300 kr per plats

Avgiftsreglering
Angivna belopp gäller för år 2021, efter indexreglering. Taxorna skall
justeras den 1 januari varje år med konsumentprisindex för november
året före som bas.
Avgiftsbeloppet avrundas uppåt till närmast hela tiotal kronor.
Bas för indexjustering är konsumentprisindex aug 2010 (302,06).
Reducering av avgiften kan göras med hänsyn till mindre lönsamt
läge, verksamhetens karaktär av välgörenhet eller av allmännyttig
art, sociala skäl eller andra liknande omständigheter. Beslut om
reducering fattas av Tekniska nämnden.
Upplåts sådan yta som normalt ger kommunen intäkter, t.ex.
avgiftsbelagd parkeringsplats äger kommunen rätt att kompensera
sig för det ekonomiska bortfall som upplåtelsen medför.
Medför upplåtelse fördyrat gatuunderhåll äger kommunen rätt att
kompensera sig för detta utöver markhyran.

Skiss över avgiftsklass 1 och 2.

Medför upplåtelsen skada på gatu- eller annan mark åligger det
Hyresgästen att svara för alla kostnader i samband med markens
(gatans) återställande.
Avgiftsbefriade upplåtelser (ideell, frivillig verksamhet etc.)
Upplåtelse för:
-

-

aktiviteter med partipolitiskt innehåll
appellmöten
information om föreningsverksamhet inklusive uppställning av
bord, skärmar eller dylikt samt försäljning i mindre omfattning
av föreningens informationsmaterial.
demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande.
hjälpverksamhet (insamlingar m.m.)

-

lotterier anordnade av ideella föreningar
skolungdomens försäljning av bland annat bröd på Stora torget
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