Författningssamling

472.2

Normer för uttagande av avgifter för gatu- och
torgplatser
Fastställda av kommunfullmäktige 1977-01-10, § 86
Gäller från och med 2002-01-01

Upplåtelsens ändamål

Avgifts
klass

Högsta
avgiftsbelopp

Anm

5 660 kr/plats och år

Mindre gott
försäljningsläge

9 440 kr/plats och år

Normalt
försäljningsläge

13 210 kr/plats och år

Särskilt gott
försäljningsläge

560 kr/plats och
påbörjad
kalendermånad.

Reducerad avgift 60
% av gällande
avgift för ideell
förening.

A Försäljningsändamål
1) Försäljningskiosker
a) Kiosker med konfektyr, I
tobak, pressalster, korv,
glass o dyl
II

III

b) Kiosker för enbart
glass, korv o dyl

Tillfällig försäljning
typ korvvagn under
juni, juli, augusti,
september.
I övrigt halva
avgifter per
kalendermånad.
2) Stånd för blommor,
frukt, grönsaker,
livsmedel, kläder etc
a) Fasta torgplatser

1 130 kr/plats och år

För el Lilla Torget
tillkommer 270
kr/år
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b) Tillfälliga torgplatser

75 kr/plats och dag

För el Lilla Torget
tillkommer 15
kr/dag

3) Tillfällig försäljning

< 20 m2, 55 kr/plats
och dag

Vid
julgransförsäljning
per tillhandahållen
bock (om 3,5-4 m
längd) och dag

10-25 m2, 95 kr/plats
och dag
25-50 m2, 130
kr/plats och dag
> 50 m2, 130 kr+55
kr per påbörjat 25-tal
m2 och dag
4) Gångbaneserveringar,
restaurangverandor
och friluftsserveringar

12 kr/m2 och påbörjad
kalendermånad

B Annat merkantilt ändamål
1) Affischpelare ca 13 m2
a) Fasta

3 020 kr/plats och år

Varaktig upplåtelse

150 kr/plats och
påbörjad vecka

Tillfällig upplåtelse

9 440 kr/plats och år

Varaktig upplåtelse

470 kr/plats och
påbörjad vecka

Tillfällig upplåtelse

2) Övriga reklamplatser
(affischtavlor,
kartskåp, m.m.)

1 500 kr/plats och år

Varaktig upplåtelse

75 kr/plats och
påbörjad vecka

Tillfällig upplåtelse

3) Uppställning av
reklambuss, rullande
utställningar m.m.

150 kr/plats och dag

4) Skyltvanor utanför
butik

95 kr/butik och
påbörjad
kalendermånad

b) Rörliga
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5) Tivoli

740 kr/plats och dag
exkl el

6) Cirkus

740 kr/plats och dag,
tillägg för el, va och
renhållning

7) Mötestält

190 kr/plats och
påbörjad
kalendermånad

C Övriga ändamål
1) Upplag, bodar,
provisoriska
byggnader,
byggnadsställningar
m.m.

Inom centrum 55
kr/m2 och år

Inom området Norra
Fabriksgatan,
Stengatan, Södra
Långgatan,
Varvsgatan,
Skeppsbron

Annan anordnad
mark 30 kr/m2 och år

Gator och parkmark
utanför centrum

Annan ej anordnad
mark 13 kr/m2 och år

Exploateringsområd
e och övrig mark

2) Containrar
a) Generellt tillstånd

2 260 kr/st och år

b) Tillfälligt tillstånd

95 kr/st och påbörjad
vecka

För tid < 3 dagar,
ingen avgift

Allmänna bestämmelser
1. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser o dyl enligt
A” och A3 ovan, erlägges en minimiavgift av 150 kr per upplåtelse, vilken inte
återbetalas om beviljat tillstånd inte utnyttjas.
2. Avgift inbegriper ersättning endast för normal gaturenhållning, varmed förstås de
rutinmässiga och i normal omfattning utförda renhållningsåtgärder, som åvilar
kommunen. Därmed är tillståndshavaren skyldig att utföra och bekosta ev.
återställande av marken i det skick den hade före upplåtelsen.
3. Avgifterna inkluderar inte avgift för va, el o dyl, om tillkommer därest
kommunens service i dessa avseenden ianspråktages.

4 (4)

Normer för uttagande av avgifter för gatu- och torgplatser

4. För upplåtelse som berör avgiftsbelagd parkeringsplats utgår, utöver vad som
ovan angivits, avgift motsvarande en fjärdedel av de intäkter som skulle influtit
om parkeringsplatsen till fullo utnyttjats ( gäller dock ej upplåtelser enligt A2 och
A3 ovan.)
5. Avgift kan i undantagsfall reduceras om upplåtelsen sker till ideell organisation
eller om sociala eller liknande ömmande omständigheter föreligger.
6. Avgift ska om inte annat överenskommes erläggas i förskott eller, om upplåtelsen
avser längre tid än ett halvår, i förskott per halvår.
7. Av tillståndshavare, som inte har fast bostadsadress inom kommunen, må, utöver
ovan angivna avgifter, i förskott avkrävas en depositionsavgift om högst 5 000 kr
att innestå hos kommunen och att återbetalas när upplåtelsen upphört med avdrag
för ev oreglerade avgifter för el, va, renhållning o dyl.
8. Avgiftsbeloppen justeras med hänsyn till förändring i SCB:s konsumentprisindex
(KPI) 1980 med december som avstämningsmånad. Debiterad avgift avrundas
därvid, för belopp mindre än 100 kr till närmaste 5-tal kr och, för belopp över
100 kr till närmaste 10-tal kr.

