SOLLENTUNA
FÖRFATTNINGSSAMLING

Taxa
för
uttagande av avgift vid vissa upplåtelser på allmän plats och
salutorg
Enligt beslut i fullmäktige 2003-11-17 är bygg- och tekniknämnden bemyndigad att, från
och med 2004-01-01, fastställa dessa avgifter.
Antagna av bygg- och tekniknämnden 2003-12-16, § 153, att gälla från 2004-01-01.
Enligt beslut i fullmäktige 2005-03-14 är kommunstyrelsen bemyndigad att, från och med
2005-04-01, fastställa dessa avgifter.
Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-15, § 197 att gälla från och med 2017-01-01.
Reviderad av fullmäktige 2017-12-07, § 176, Dnr 2017/0659
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1 Avgiftsskyldighet
Har tillstånd jämlikt 3 kap 1 § ordningslagen lämnats att ta i anspråk allmän plats äger
kommunen rätt att, om platsen eller området står under dess förvaltning, av tillståndshavaren
uppbära avgift för upplåtelsen enligt denna taxa. Denna rätt ges i lag (1957:259) om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. Rätt att uttaga avgift
föreligger även i fråga om upplåtelse som avser salutorg eller liknade plats som i vederbörlig
ordning upplåtits till allmän försäljningsplats.
2 Allmänna bestämmelser
1. Moms tillkommer för upplåtelseformerna affischpelare och affischtavlor för reklam,
övrig reklam såsom skyltmontrar, skyltvaror och dyl., och områden för parkering.
2. Vid upplåtelser för övrig försäljning, vilket exempelvis kan avse julgransförsäljning,
lotteriförsäljning och marknadsförsäljning, till ideella föreningar utgår ingen avgift.
Vid upplåtelser av affischpelare och andra affischtavlor för reklam till ideella
föreningar utgår halv avgift.
3. Upplåtelse av mark till nedgrävda ledingar mm regleras inte i denna taxa. I stället ska
markupplåtelseavtal eller nyttjanderättsavtal slutas.
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3 Avgifter
Upplåtelsens ändamål

Avgift

A. Försäljningsändamål

Kiosk för konfektyr,
tobak, pressalster o dyl. <12 kvm

20 000:-/plats och år

Kiosk för konfektyr,
tobak, pressalster o dyl. >12 kvm

45 000:-/plats och år

Gatukök, <12 kvm

20 000:-/plats och år

Gatukök, >12 kvm

45 000:-/plats och år

Säsongsmässig kiosk
t ex glass

15 000:-/plats och år

Tillfällig försäljning, ex torghandel

350:-/dag

Friluftsservering, övriga delar
(gång- baneservering, restaurangverandor o dyl.)

500:-/m² och säsong
1800:-/m² och år

Torghandel

18 000:-/plats och år
13 000:-/plats och 6 mån
350:-/plats och dag

B. Annat merkantilt ändamål

Tillfällig affischering i samband med evenemang

1 500:-/ tillfälle

Cirkus, tivoli/nöjesfält
max två dagar

3 000:-/dygn

Ballonguppstigning

1 400:-/dag

Övrig reklam, såsom skyltmontrar, skyltvaror
och dylikt

3 000 :-/plats och år
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Upplåtelsens ändamål

Avgift

Mötestält/Festtält

1 400:-/tält och
påbörjad vecka

Område för visningshus

150:-/m² och år

Husvagn för försäljning el liknande

250:-/dag, dock
lägst 500:-/tillfälle

C. Övriga ändamål

Byggnadsställningar, kranar,
bodar, manskapsvagnar, provisoriska byggnader,

40:-/m² och mån,
dock minst 2 000:-/
upplag o dyl. upplåtelse

Område för parkering

15:-/m² och månad

Container o dyl.

600:-/upplåtelse i högst
3 dygn. Över 3 dygn
75:-/m² och månad, dock
minst 2 000:-/upplåtelse
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