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Inledning

Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar,
gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av
kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar med mera har en möjlighet att få
använda offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för. Offentlig plats kan
upplåtas för till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning,
evenemang som exempelvis festivaler, musikframträdande, marknader, byggnadsställning
vid arbete på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt ordningslagen (SFS
1993:1617), vilket utfärdas av polismyndigheten. Polistillstånd krävs inte om offentlig
plats används endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon
annans tillstånd. Enligt samma lag ska markägaren, det vill säga kommunen, yttra sig över
ansökan om tillstånd och har vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda
tillståndet. Kommunen prövar ärendet med hänsyn till bland annat skötsel,
markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och tillgänglighet. Om kommunen säger ja till ett
tillstånd, kan kommunen även ange vissa villkor som ska följas.

När man nyttjar offentlig plats ska, vid varje tillfälle, Töreboda kommuns lokala
ordningsföreskrifter följas. Dessa finns att läsa på kommunens hemsida: www.toreboda.se
under kommunal författningssamling. I vissa fall krävs även särskilda tillstånd, beslut
och/eller yttranden från andra förvaltningar eller myndigheter. Det kan till exempel gälla
tillstånd vid grävning/schaktning, bygglov eller regler som rör livsmedel, hälsa och miljö.
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Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

§1
Denna avgiftstaxa gäller för allmänna platser som förvaltas av kommunen. Taxan gäller
vidare under förutsättning att platserna upplåts med tillstånd för ändamålet i enlighet
med denna taxa. Minsta beloppet som debiteras för avgiftsbelagda upplåtelser är 200
kronor.
Kioskförsäljning

21 430 kr per år

Uteserveringar

115 kr per kvadratmeter och säsong

Tillfällig försäljning eller demonstration av produkter
(max 10 kvm)
Torghandel

Affischpelare

Skyltvaror/varuställ/varuutlämning
(max en meter ut från butikens fasad)

Evenemang som exempelvis festivaler, cirkus och tivoli
(till-och frånkoppling av el, vatten och renhållning
debiteras enligt taxa)

240 kr per dag

Se särskild taxa för torghandel
1 290 kr per år

2 145 kr per år

1 610 kr per tillfälle

Reklamskyltar (trottoarpratare) på gångbana, max två
år

430 kr per år och tillstånd

Avstängning av gångbana/körbana i samband med
fasadrenovering med mera

25 kr per kvadratmeter och vecka

Byggställning/bodar/upplag

Uppställning av container/skylift

25 kr per kvadratmeter och vecka
250 kr per styck och vecka

Avgiftsbeloppet regleras efter Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (totalindex).
Indexregleringen sker per 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast
föregående år. Avgifter justeras med den procentsats, som indextalet för oktober månad
föregående år över- eller understiger det indextalet som legat till grund för utgående
avgiftsbelopp. Vid uträkning av procenttalet avrundas procentsatsen till en decimal.
Avgiften avrundas uppåt till jämna femtal kronor.

§2
När avgiften bestäms ska hänsyn tas till det upplåtna områdets omfattning och läge, till
beräknat ekonomiskt utbyte för upplåtet ändamål samt till de sociala synpunkter och de
förhållanden i övrigt som bör beaktas vid en skälighetsprövning. Om det finns skäl för det
får även befrielse från avgiftsskyldigheten medges.
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§3
Om upplåtelsen omfattar del av en tidsperiod som anges i taxan får avgiften för hel period
jämkas.
§4
Avgift som ovan avses bestäms av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har även
möjlighet att delegera beslutanderätten till annan beslutsinstans.
§5
Avgift ska som huvudregel erläggas i förskott.
§6
Upplåten mark ska återställas i samma skick som före upplåtelsen.
§7

Töreboda kommuns interna verksamhet och entreprenader där kommunen är byggherre
är undantagna avgiften.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall på de i taxan angivna
beloppen.

