
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS I HÄRRYDA KOMMUN 

Antagen av kommunfullmäktige § 81/2010-04-19 med stöd av lagen om rätt för kommunen att 

ta ut avgift för vissa upplåtelser för offentlig plats m.m. 

Försäljning 

Avgift för saluplats på salutorg erläggs enligt följande: 

 Fast saluplats under tak inkl. vatten exkl. el 

………….……………………………………………… 24 000 kr/år 

………………………………………………………..... 4 000 kr/mån 

Ytterligare 5 m2 …..…………………………………..... 4 000 kr/år 

 Fast saluplats på öppen yta max 15 m2 

………………………………………………………….. 20 000 kr/år 

….….………………………………………………….... 3 500 kr/mån 

Ytterligare 5 m2 ………………………………………... 4 000 kr/år 

 Tillfällig saluplats max 4 m2 

………………………...................................................... 250 kr/dag 

.……………………………...………………………….. 1 000 kr/vecka  

 

Avgift för försäljning på offentlig plats, ej salutorg, erläggs enligt följande: 

 Fast försäljningsplats på öppen yta max 15 m2 

……….…………………………………………………. 16 000 kr/år 

……….…………………………………………………. 2 500 kr/mån 

Ytterligare 5 m2................................................................ 4 000 kr/år 

 Tillfällig försäljningsplats ex. knallemarknad ………….. 25 kr/m2/dag 

 

Övrigt: 

 Julgransförsäljning ……………………………………… 500 kr/vecka 

 

Uteservering ………………………………………………. 40 kr/m2/mån 

Annat kommersiellt ändamål 

Större evenemang ………………………………………….. 1 000 kr/dag 

Mindre evenemang max 100 m2……………………………. 500 kr/dag 

Varuvisning utanför butik ………………………………….. 400 kr/m2/år 

Dekoration (kruka/ljuslykta) utanför butik ………………… 300 kr/år 

Gatupratare, tidningsställ …………………………………... 800 kr/år 

Tillfällig skylt, fast budskap, ej affisch …………………….. 1 000 kr/m2/år 

Tillfällig skylt vid kampanj/event max 50x70 cm …………. 100 kr/vecka 

Flaggstång ………………………………………………….. 1 000 kr/år 

Informationsbord/stånd max 10 m2…………………………. 200 kr/dag 



Annat ändamål 

Container: 

- bestämd plats under längre tid, mer än fem dagar ……………. 300 kr/vecka 

- generellt tillstånd under kortare tid max fem dagar, 0-99 st ….  8 000 kr/år 

Byggbelamring, så som upplag, byggnadsställning och bod  

inklusive verktygscontainer ….……………………………………... 30 kr/m2/mån 

Byggskylt …………………………………………………………… 500 kr/mån 

 

Övriga upplåtelser …………………………………………………... 200 kr/dag + 5 kr/m2 

Besiktningsavgift ……………………………………………………. 500 kr/tillfälle 

Övriga upplysningar 

Med år avses kalenderår. 

 

Upplåtelseavgifterna är momsbefriade. Skulle dessa regler ändras och upplåtelserna bli 

momspliktiga skall avgifterna justeras med hänsyn till detta. 

 

I avgifterna ingår inte eventuella fördyrade kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller 

parkskötsel. Dessa kostnader debiteras, i förkommande fall, separat. 

 

För politiska/ideella föreningar samt skolklasser uttas ingen avgift vid tillfällig försäljning som 

ej undantas enligt 3 kap 1 § ordningslagen. För välgörenhetsföreningar som har godkänts som 

90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll (SFI) uttas heller ingen avgift i dessa fall. 

 

Vid allmänna val uttas ingen avgift av politiska partier för ianspråktagande av offentlig plats. 

 

För uppställning av klädbehållare/insamling uttas ingen avgift om föreningen har godkänts 

som 90-kontoinnehavare av SFI och har ett 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. 

www.insamlingskontroll.se 

 


