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Dnr 2009.195/319

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt
annan offentlig plats
Gäller från: 2009-11-01

www.hassleholm.se

Antagen: kommunfullmäktige 1991-10-28 och ändrad senast 2009-09-28 § 106
(ersätter: KF 2004-11-29 § 164)

§1

Allmänna bestämmelser

1.

För upplåtelse av kommunens allmänna försäljningsplatser och
ianspråktagande av annan offentlig plats får kommunen ta avgift enligt
denna taxa.

2.

Avgift för rätten att parkera på sådana allmänna platser som kommunen
upplåtit för parkering omfattas ej av denna taxa.

3.

Allmänna bestämmelser angående torghandel och kommunens allmänna
försäljningsplatser är angivna i torghandelsstadgan för Hässleholms
kommun.

4.

I § 2 angivna avgiftsbelopp är anpassat till indextalet enligt
konsumentprisindex (totalindex) för oktober månad 1990. Indexreglering
skall ske per den 1 januari varje år med hänsyn till det indextal som gäller
för oktober månad närmast föregående år och det indextal som låg till grund
för senaste omregleringen av avgiften.

4.1.

Ansökan (till Polismyndigheten) kan lämnas enskilt eller genom
intresseförening. Tillstånd beviljas då för maximalt en skylt (trottoarpratare)
samt två ställ med maximalt mått och placering enligt särskild förteckning
över var reklam skall placeras. Förteckning över företag som avser placera
ut reklam skall bifogas ansökan.

4.2.

Enskild ansökan krävs för all övrig reklam.

5.

Om ej annat sägs avser angiven avgift varje påbörjad tidsenhet.

6.

Avgift skall i sin helhet, om ej annat överenskommes, erläggas i förskott
eller om avgiften avser längre tid än ett år årsvis i förskott. Vid utebliven
betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad
påminnelseersättning debiteras.

7.

Avgift kan reduceras om upplåtelse sker till ideell organisation.

8.

För tillfällig icke kommersiell verksamhet under kortare tid utgår ej avgift.
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9.

I avgiften ingår endast ersättning för normal gaturenhållning (varmed
menas) den rutinmässiga och i normal omfattning utförda renhållning som
åvilar kommunen.
Avgiften inbegriper ej annan kostnad för att återställa den upplåtna marken i
det skick den hade före upplåtelsen. Sådan återställning åligger det
tillståndshavaren att utföra och bekosta.

10.

I vissa i avgiftstabellen angivna fall är kommunen indelad i följande zoner.

11.

Kommunens beslutanderätt enligt denna taxa utövas av Tekniska nämnden.

12.

Ansökan

12.1.

Ansökan för ianspråktagande av offentlig plats skall lämnas till
Polismyndigheten.

12.2.

Avser ansökan reklamskyltar (trottoarpratare), försäljningsställ eller dylikt
kan ansökan ske enskilt eller genom intresseförening (t ex
Köpmannaföreningen).

12.3.

Sker ansökan genom intresseförening får ansökan endast omfatta en
reklamskylt och/eller två försäljningsställ per föreningsmedlem.

12.4.

Avser ansökan annan omfattning än vad som anges under 12.3 skall
ansökan ske enskilt.

Avgifter upplåtelse offentlig plats från 2000-10-01
§2

Avgifter

A

Försäljning

1.

Försäljningskiosker (korv, pasta, kebab o dyl) inkl 1 bord och fyra stolar

1.1.

Zon 1

2000 kr/månad

1.2.

Zon 2

1000 kr/månad

1.3.

Zon 3

500 kr/månad

2.

Fast försäljningsplats (grönsaker, blommor o dyl)

2.1.

< 5m2

1.600 kr/år

2.2.

6 - 25m2

2.000 kr/år

2.3.

26 - 50m2

3.200 kr/år

2.4.

51 - 75m2

4.300 kr/år

3.

Tillfällig försäljningsplats (grönsaker, blommor o dyl)

3.1.

< 5m2

100 kr/dag

3.2.

6 - 25m2

150 kr/dag

3.3.

26 - 50m2

200 kr/dag

3.4.

51 - 75m2

250 kr/dag

2 (4)
2009-10-22

4.

Marknad

4.1.

Månadsmarknad (fast försäljningsplats)

1.300 kr/år/
3m disk

4.2.

Marknadsförsäljning (tillfällig försäljningsplats)

30 kr/dag/m

5.

Trottoarservering med avgränsad ianspråktagen yta

5.1.

Upplåts hela året

5.1.1.

Zon 1

5.1.2.

Zon 2

5.2.

Tidsperiod

5.2.1.

Period 1: april, maj, juni, juli, augusti, september

5.2.2.

Period 2: januari, februari, mars, oktober, november, december.

För tidsperiod 1 gäller att avtal tecknas för hela perioden.
För tidsperiod 2 gäller att avtal tecknas månadsvis minst en månad i förväg d.v.s. avtal
gällande oktober tecknas senast i september.
5.3.

Avgift per månad

5.3.1.1.

Zon 1, tidsperiod 1

40 kr\m²\mån

5.3.1.2.

Zon 2, tidsperiod 1

30 kr\m²\mån

5.3.2.1

Zon 1, tidsperiod 2

30 kr\m²\mån

5.3.2.2

Zon 2, tidsperiod 2

20 kr\m²\mån

Avgifterna anpassas till indextalet enligt KPI för oktober månad 2008.
5.4.

I ”Uteserveringar/Reklamskyltar allmän plats. Råd och regler” anges
gällande föreskrifter.

6.

Telefonkiosk

B

Annat merkantilt ändamål

1.

Cirkus, tivoli och mötes- underhållningstält exkl va o el

2.

Affischpelare

2.1.

Långtidsupplåtelse

2.200 kr/år

2.2.

Korttidsupplåtelse

150 kr/vecka

3.

Reklam

3.1.

Reklam enligt § 1 punkt 4.1
Ingen avgift
(ansökan kan lämnas enskilt eller genom intresseförening)

3.2.

Övriga reklamplatser enligt § 1 punkt 4:2 såsom
affischtavlor, skåp, skyltvaror, skyltställ o.dyl.

Ingen avgift

Ingen avgift

500 kr/plats o år
alt 50 kr/plats o
vecka
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C

Övriga ändamål

1.

Bodar, provisoriska byggnader, upplag, ställningar o dyl.

1.1.

<10m2

1.2.
1.3.

160 kr/mån
2

11 - 50m

220 kr/mån
2

51 - 100m
2

280 kr/mån

1.4.

> 100m
jämte 2 kr/m2 för yta överstigande 100m2

300 kr/mån

1.5.

Ianspråktagande av avgiftsbelagd
parkeringsplats, dock ej för parkeringsändamål

100 kr/vecka

2.

Container i andra fall än som avses under punkt C 1.5

2.1.

< 7 dygn

ingen avgift

2.2.

> 7 dygn

150 kr/vecka

El debiteras särskilt för samtliga brukare.
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