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Grunder för avgift vid upplåtelse av allmän plats 

Kommunfullmäktiges beslut § 41/98 

§ 1 

Denna avgiftstaxa gäller för sådana allmänna platser som finns upptagna i 1 § 

allmänna ordningsstadgan och som förvaltas av kommunen. Taxan gäller vidare 

under förutsättning att platserna upplåts med tillstånd för ändamål enligt 

nedanstående förteckning. Angivet belopp avser högsta avgift. 

A. För försäljningsändamål 

1. Bensinstationsanläggningar 

a) Servicestationer gott läge   76 815 kronor/år 

    mindre gott läge   47 745 kronor/år 

b) Singelanläggningar   14 705 kronor/år 

2. Kiosker 

a) Blandade varusortiment gott läge  26 430 kronor/år   

    Blandade varusortiment mindre gott läge 19 305 kronor/år 

b) Korv och glass gott läge   38 565 kronor/år 

    Korv och glass mindre gott läge       19 305 kronor/år 

c) Pressalster (enbart)     9 660 kronor/år 

3. Gångbaneserveringar 

a) Restaurangverandor och friluftsserveringar      210 kronor/m2 och år          

4. Tillfällig försäljning    

a) Lotterier           80 kronor/dag 

b) Övriga         220 kronor/dag 

Torghandel (se särskild taxa för torgplatsavgifter) 

Julgransförsäljning vid Fisktorget enligt Torghandelstaxa 
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B. Annat kommersiellt ändamål 

a) Affischpelare    1 135 kronor/år 

b) Skyltvaror         90 kronor/dag 

c) Cirkus, tivoli (till och frånkoppling av el,     935 kronor/dag 

    vatten och renhållning debiteras enligt taxa) 

d) Annan demonstration av varor        90 kronor/dag 

e) För reklamskyltar på gångbanan, max treårsavtal     560 kronor/år och        

           tillstånd 

 

C. Annat ändamål (ställningar, upplag, bodar och dylikt) 

Enbart gångbana        70 kronor/m2 och  

                                                                                                 månad 

  minimiavgift      185 kronor/m2  och  

                                                                                                 månad 

Intrång på gatumark         70 kronor/m2 och 

                                                                                                  månad 

  minimiavgift       365 kronor/m2 och  

                                                                                                   månad 

Intrång på parkmark         70 kronor/m2 och 

               månad 

  minimiavgift      185 kronor/m2 och 

                                                                             månad 

Uppställning av container         85 kronor/m2 och 

                                                        styck 

 minimiavgift            185 kronor/m2 och  

                                                                             styck 

Vid avgiftsbelagd parkeringsplats uttages avgift motsvarande beräknat 

inkomstbortfall. 

Avgiftsbeloppet regleras efter Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex med 

1980 som basår (totalindex). 
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Indexregleringen sker per 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast 

föregående år. Avgifter justeras med den procentsats, som indextalet för oktober 

månad föregående år över- eller understiger det indextalet, som legat till grund för 

utgående avgiftsbelopp. Vid uträkning av procenttalet avrundas procentsatsen till 

en decimal. Avgiften avrundas uppåt till jämna femtal kronor. 

§ 2 

När avgiften bestäms skall hänsyn tas till det upplåtna områdets omfattning och 

läge, till beräknat ekonomiskt utbyte för upplåtet ändamål samt till de sociala 

synpunkter och de förhållanden i övrigt som bör beaktas vid en 

skälighetsprövning. Om det finns skäl för det, får även befrielse från 

avgiftsskyldighet medges. 

§ 3 

Om upplåtelsen omfattar del av en tidsperiod som anges i taxan, får avgiften för 

hel period jämkas. 

§ 4 

Avgift som ovan avses bestäms av kommunstyrelsen, eller efter delegation av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

§ 5 

Avgift skall som huvudregel erläggas i förskott. 

§ 6 

Upplåten mark ska återställas i samma skick som före upplåtelsen. 

 

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall på de i taxan 

angivna beloppen. 

 

 

 

      


