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1(1)

Torg- och gatuplatsavgifter 141001–190930
(uppräknad enligt kommunfullmäktiges beslut § 76/1974 – taxan ska indexregleras vart femte år
med oktober 1973 som basår)

A

Försäljningsändamål

Areal m2

Taxa

Varaktiga
1. Gatukök

120

2 238 kr/år

2. Kiosk för korv och glass eller endast korv,
samt kiosk för konfektyrer, tobak,
pressalster mm

70

12 431 kr/år

3. Kiosk för korv och glass eller endast korv,
samt kiosk för konfektyrer, tobak,
pressalter mm

30

6 216 kr/år

4. Stånd för frukt och grönsaker, vissa livsmedel,
hemslöjd på salutorgen

10

1 867 kr/år eller 31 kr/dag

5. Försäljningsplats för tidningar

5

934 kr/år

Tillfälliga
1. Kiosker

30

6 216 kr/år

2. Lottförsäljning
3. Julgransförsäljning

B

C

31 kr/dag
10 x 5 m

313 kr/plats

Annat merkantilt ändamål
1. Reklammontrar, skyltskåp

1 867 kr/år

2. Affischpelare, affischtavlor

313 kr/m och år

3. Cirkus, tivoli

1 241 kr/dag (inklusive
renhållning)

2

Övriga ändamål

Upplagsplatser, bodar, provisoriska byggnader
samt övrigt som inte är hänförligt till A eller B

560 kr/upplåtelse och år
2
2
plus 56 kr/m över 10 m

Anmärkning
• Vid upplåtelse kortare tid än ett år må reducering av avgiften ske i samma mån, varvid
varje påbörjad ny månad räknas som hel månad
• Kommunstyrelsen äger om särskilda skäl föreligger nedsätta de avgifter varom är stadgat
• Vid anslutning av gatukök eller kiosk till VA- eller elnät utgår avgift till respektive
huvudman enligt fastställd taxa.
• Tillståndshavare ålägges återställa platsen i städat och vårdat skick efter närmare
anvisningar av Miljö & Teknik.
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