
Taxa för markupplåtelser och torghandel
(nyttjande av offentlig plats)
Syftet med taxan är att på ett överskådligt sätt klargöra och informera om vilka
avgifter som debiteras för olika typer av upplåtelser samt vilka övriga kostnader som
kan tillkomma.

Gällande taxor
Gäller från 2019-11-01 tills vidare (enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30).

Torghandel
onsdagar och lördagar

3 x 3 meter, fast plats 300 kr/kvartal

3 x 3 meter, tillfällig plats
el. annan tillfällig
försäljning

120 kr/dag

Trottoarservering,
uteservering

med utskänkningstillstånd 1000 kr/år

utan utskänkningstillstånd 350 kr/år

Food Trucks 120 kr/dag

Arrangemang med
försäljning och/eller
inträde

2000 kr/dag

extra dag för montering
eller nedmontering

500 kr/dag

Övriga mötestält utan kommersiellt syfte,
utan entré eller försäljning

300 kr/dag

Utställningsbuss eller
liknande

300 kr/dag

Byggbodar, ställningar,
maskiner, skylift,
byggkran, container,
upplag m.m.

50 kr/dag

Affischering 275 kr/kvm och år
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Avgiften debiteras med stöd av lagen om rätt för kommun att ta ut avgifter för vissa
upplåtelser av offentlig plats mm (1957:259).

Övrig information
Observera att tillstånd för att få disponera offentlig plats söks hos och utfärdas av
polismyndigheten. Polisen skickar ärendet för yttrande till kommunen.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (länk till Polisens webb)
Sök tillstånd för offentlig tillställning (länk till Polisens webb)

Avgifterna debiteras mot faktura, moms ingår. Kostnader för el, vatten, avlopp,
städning eller andra kringkostnader ingår EJ om inte annat särskilt anges.

I Blinkenbergsparken finns tillgång till el. Vid ideella arrangemang utan vinstintresse
och utan entréavgift ingår el i upplåtelsen. För övriga arrangemang skall arrangören
beräkna en preliminär förbrukning. Elkostnader ska debiteras efter
överenskommelse baserat på den uppskattade förbrukning som parterna kommit
överens om.

Eventuella återställningskostnader ingår inte i avgiften, all återställning åligger
nyttjaren att ombesörja. Eventuella merkostnader på grund av upplåtelsen såsom
kvarstående återställning, nedskräpning, reparationer m.m. kommer att debiteras
nyttjaren.

Avgiftsbefriade aktiviteter:
● Ideell, frivillig eller politisk verksamhet utan vinstdrivande intressen och där

inga avgifter debiteras för besökande
● Tillfällig försäljning för ideell förening, t.ex. lotteriförsäljning, kakförsäljning

m.m.  Demonstrationståg, marscher, korteger eller liknande
● Julgransförsäljning på Torg

Har du frågor?
Kontakta gärna samhällsbyggnadsavdelningens handläggare på 0563-185 70 eller
via växeln 0563-185 00.
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https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

