FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 2.14

Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26, § 34 att gälla från 2010-05-01.

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats får kommunen ta ut en ersättning, om tillstånd enligt 3 kap 1 §
ordningslagen (1993:1617) har lämnats i fråga om sådan offentlig plats som står
under kommunens förvaltning. Rätt att ta ut ersättning föreligger även vid
användning av salutorg och liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän
försäljningsplats. Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers
kommun får kommunen ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats i
kommunfullmäktige för användning av offentlig plats och områden som
kommunen jämställt med sådan plats.
Avgift erläggs i förskott för sökt period.
Markupplåtelse för torghandel

§ 1 Torghandel fast plats
Avgiften gäller en torgplats
Avgiften är inklusive el.
Årsavgift
Månadsavgift

4500 kronor
1200 kronor

§ 2 Torghandel tillfällig plats
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Avgiften för en torgplats är 200 kronor per dag.
§ 3 Elavgift
Avgift för nyttjande av eluttag är 50 kronor per dag.
§4
Torgplatser för ideella ändamål upplåts avgiftsfritt efter särskilt tillstånd.
forts

1 (2)

forts
Markupplåtelse för övrig offentlig plats

§5
Upplåtelse av allmän mark för icke kommersiell verksamhet sker avgiftsfritt till i
Vingåkers kommun verksamma föreningar och organisationer.
Avgiftsbefrielse för i kommunen verksamma föreningar och organisationer kan
ske även då delvis kommersiella inslag förekommer.
§6
Avgift för uteservering är 75 kronor per kvm och säsong (1 maj-30 september).
§7
Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus, tivoli, eller liknade är 2000
kronor per dag.
§8
Avgift för markupplåtelse för uppställning av containrar, skylift, mobilkran,
byggbodar eller liknade är 15 kronor per kvm för påbörjad 30-dagarsperiod
§9
Avgift för markupplåtelse av offentlig plats för verksamhet utöver §§ 5-8, uttages
en avgift på 2 kronor per kvm och dag.
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