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TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS I GISLAVEDS
KOMMUN
Beslutad av kommunfullmäktige den 17 november 2016, § 174.

Inledning
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål.
Med offentlig plats menas i huvudsak gator, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats
i detaljplanen.
Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats som ägs av Gislaveds kommun, med
stöd av Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Tillstånd från Polismyndigheten
För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd från Polismyndigheten enligt 3 kap.
1-2 §§ Ordningslagen (1933:1617), med undantag för torghandel som sker på anvisade platser med
kommunens godkännande.
Det åligger nyttjaren att själv söka och bekosta polistillstånd. Ansökan ska göras skriftligt till polisen.
Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas.

Regler
Vid all upplåtelse av offentlig plats ska de av kommunfullmäktige lokala ordningsföreskrifterna, samt i
förekommande fall även lokala ordningsföreskrifter för torghandel, följas. Det åligger även nyttjaren att
återställa området och söka nödvändiga tillstånd (bygglov, tillstånd från Polismyndigheten, etc.)

1.

Taxa för torghandel

1.1 A. Saluplats, med tillgång till el *
Saluplats, grundavgift för varje torghandelstillfälle, 3 löpmeter
Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 löpmeter

130 kr/plats
20 kr/meter

B. Saluplats, utan tillgång till el
Saluplats, grundavgift för varje torghandelstillfälle, 3 löpmeter
Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 löpmeter

120 kr/plats
20 kr/meter

En saluplats kan endast bokas för 3, 6 eller 9 löpmeter.
Politiska och ideella föreningar eller organisationer utan kommersiellt syfte samt skolklasser är
avgiftsbefriade.
En saluplats är 3 meter djup. Tekniska nämndens anvisningar ska följas.
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1.2 Vid bokning av fast saluplats genom avtal som tecknas om minst 6 månader i följd och minst en
torgdag/vecka:

A. Tillgång till el *

Storlek 3 löpmeter
Avgift/månad
400 kr/torgdag/vecka

Storlek 6 löpmeter
Avgift/månad
500 kr/torgdag/vecka

Storlek 9 löpmeter
Avgift/månad
600 kr/torgdag/vecka

B. Utan tillgång till el

350 kr/torgdag/vecka

450 kr/torgdag/vecka

550 kr/torgdag/vecka

Exempel:
Saluplats inkl. el, 6 löpmeter, som bokas 3 dagar/vecka genom avtal om minst 6 månader, kostar 1 500
kr/månad.
Bokningar som tillkommer, utöver de som bokats genom avtal, debiteras enligt p 1.1.
* Följande platser med tillgång till el, debiteras enligt punkt 1.1A eller 1.2A:
Torget i Smålandsstenar
Torget i Anderstorp, den parkeringsrad där elskåpet är placerat
Köpmangatan i Gislaved
Övriga platser debiteras enligt 1.1B eller 1.2B.
1.3 Avgiften för enstaka torghandelstillfällen, enligt punkt 1.1, betalas till Gislaveds kommun av den som
bokat saluplatsen via faktura ställd från Gislaveds kommun. Avgiften betalas månadsvis i efterskott.
Om avbokning av saluplats inte sker före kl 08.00 samma dag som handel ska äga rum, debiteras
torghandelsplats enligt gällande taxa.
1.4 För den som genom avtal har bokat fast saluplats, enligt punkt 1.2, sker betalning månadsvis i förskott
via faktura ställd från Gislaveds kommun. Avgift för fast saluplats återbetalas inte.
1.5 Uppsägning av avtal om fast saluplats kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast månaden efter
den dag uppsägning sker. Gislaveds kommun äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om
inte lokala ordningsföreskrifter för torghandel eller andra avtalade villkor följs.

2

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

I avgifterna nedan ingår inte el, vatten eller omhändertagande av avfall.
Det åligger nyttjaren att själv söka och bekosta polistillstånd, eventuellt bygglov och andra, för upplåtelsen,
erforderliga tillstånd.
2.1 Aktiviteter, marknader, evenemang eller andra kommersiella arrangemang av tillfällig karaktär på torg
och andra offentliga platser:
0,5 kr/m²/dygn, minsta debitering är 500 kr/tillfälle
2.2 Avgift för upplåtelse av Marknadsplatsen, Gislaved:
1500 kr/ dygn, första dygnet
500 kr/dygn för efterföljande sammanhängande dygn
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Forts. 2 Taxa för upplåtelse av offentlig plats
2.3 Byggetableringar av olika slag
Upplag av material eller schaktmassor, uppställning av bodar, byggställningar, container eller liknande
2 kr/m²/vecka, minsta debitering är 500 kr/tillfälle
2.4 Uteserveringar
20 kr/m²/år
2.5 Handikappramper
Ingen avgift för handikappramper.
2.6 Gatukök, kiosker, matvagnar mm
75 kr/m²/månad i Gislaved
65 kr/m²/månad i Anderstorp och Smålandsstenar
55 kr/m²/månad i övriga orter
2.7 Avspärrningar och trafikregleringar
Avspärrningar, trafikregleringar, skyltningar etc. som är en direkt följd av upplåtelsen, och som helt
eller delvis utförs av personal på tekniska kontoret
Faktisk kostnad
Tekniska nämnden, eller den som tekniska nämnden bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att
fastställa avgiften, om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt ovan.
Tekniska nämnden, eller den som tekniska nämnden bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att tolka
taxan och i varje enskilt fall nedsätta eller eftergiva avgiften, samt föreskriva närmare anvisningar för
upplåtelsen
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från
förfallodag till dess att betalning sker.
Upplåtelse av offentlig (allmän) plats och kommunal mark är för närvarande mervärdesskattebefriad.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.

