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Toxor oYseende ovgifter för
upplötelse ov ollmönplotsmork i

Korlsborgs kommun
Denna taxz gäl7er ftån ock med den 1iun2021.
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas föt
många olika ända-mål. Med offentlig plats menas i huvudsak väga4 torg, parket och

andta platser som tedovisas som allmän platsmark i detaliplanen'

Avgifter
I(ommunen har rätt 

^tt 
ta ut avgift för upplåtelse av allmän platsmatk med stöd av

lag (1957:259) om rätt för kommun atttaut avgift för vissa upplåtelser av offen'lig
plats med mera samt 3 kap 1,-2 $$ Odningslagen (1993:1617) om allmän otdning och

säkethet.
För att fä använda allmän platsmark krävs polistillstånd. I(atlsborgs kommun är

remissinstans och yttrar sig över ansökan.

Förvaltningen har rätt att avslå polisansökan om upplåtelsen bedöms som olämplig

eller om sökanden inte tidigare följt villkoten i polistillståndet.
Förvaltningen fät förvarie kalenderår (avgiftsåt) besluta atthöia de i denna taxa

antagn^ fasta avgpfterna och timavgiftema med den procentsats föt det innevarande

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PK$ som finns publicetad på

SI(L:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen ät oktobet
mänad2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i I{atlsborg kommun hanterar alla avgifter föt
upplåtelse av allmän plats-mark. Avgiftet enligt denna taxa ska betalas till I(arlsbotgs

kommun mot faktura. Polistillståndet ät underlag för fakturering.

Avgift för upplåtelse av allmän platsmark ät momsbeftiad. Skulle reglerna om moms

ändras skall avgiften justeras med hänsyn till detta. Augifterfir knmmilnens nedlagda tid

J?ir iordning:tällande infir ocb efter arrangemang är belagda ned moms.

Tillsyn
Tillsyn av godkända polistillstånd på allmän platsmatk genomförs löpande av

I(arlsbotgs kommun. Vid anmärkningar fräninvätarna och vid tillsyn tar

samhällsbyggnadsförvaltningen kontakt och om anmärkningen inte ätgardas skickas

en begäran till polisen för ätgård enligt ordningslagen 3 kap 19 $ Ordningslagen

(1993:1,617).

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet nät det gäller krav på tillgänglighet för
petsoner med funktionsnedsättning. Reglema finns i plan- och bygglagen (8 kap $

12). Nämnden kan därför ingripa om polistillståndet på den allmänna platsmarken

inte följer bestämmelserna.

2(41

//4



TAXA ocH AVGTFT rön upptÅTELSE AV lttmÄN PLATSMARK 3(4)

Avgift för uteserveringo r
705kr/mz och säsong.

Säsong för uteserveingar 1 april till 30 september

Avgift för mobilo försöliningsenheter
12 000 kr/plats och säsong.

Säsong för mobila försäljningsenheter: 1 iuni tilt 31 augusti.

Vid upplåtetse fir nobila firsä!'ningsenheter önig tid debinras augift enligt öuerenskonnelse rued

sanhällsbylyad

Debitering el
I(atlsbotgs Energi debiterat el enligt mätning eller schablon.

Avgift för orrongemong på ollmön plotsmork
I(adsborgs kommun upplåter matk kostnadsfritt i samband med arangemang.

Arangören ombesörjer iordningställande och städning i samband med

^trziflgem^nEet 
eftet övetenskommelse med I(atlsbotgs kommuns

samhällsbyggnadsförvaltningen. I(ommunen debiter ar för avstängning, omledning av

tafik och sophantedng enligt självkostnad nedan.

Övrigo orbeten i sqmbond med orrongemong
I de fall arcangöw bdster i återstälfuring och städning enligt överenskommelse med

I(adsborgs kommun debitetas en timkostnad föt kommunens nedlagda tid föt
iordningställande enligt nedan:
Personalkostnad 550 k/h, inkl moms

Fordon Pick up 765kl/h, inkl moms
Lastmaskin 550 h/h, inkl moms

Sopmaskin 650k/h, inkl moms

Övrigt
Om avgift enligt ovan inte är tillämpbar ska avgiften beräknas enligt grundetna ovan

efter bedömoitg i varje enskilt fall.
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