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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Kommunen ansvarar för beslut om upplåtelse av offentlig plats enligt Ordningslag 
(1993:1617) 3 kap 1§. 

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning”.  

De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 
som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 
annat”. 

De avgifter en kommun debiterar en medborgare skall även följa den 
likställighetsprincip som regleras i kommunallagens andra kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

I Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats första paragrafen anges undantag från självkostnadsprincipen och i 
vissa delar även undantag från likställighetsprincipen.  

1.2. Uppräkning av taxa 
Beslut om uppräkning av taxan tas av kommunfullmäktige om inte 
kommunfullmäktige i särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att uppräkna taxan 
enligt fastställd uppräkningsprincip. Kommunfullmäktige har 2022-12-20 beslutat 
att delegera rätt till uppräkning till Tekniska nämnden. 

1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Avgiften debiteras via faktura. 

Debitering för torghandel sker i förskott. 

Debitering för övriga ändamål sker i efterskott. 

Återbetalning för outnyttjad markupplåtelse medges ej. 
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Kommunen skickar en (1) påminnelse.  
Därefter skickas ett inkassokrav där mottagaren debiteras en inkassoavgift på 180 
kr, samt dröjsmålsränta beräknad efter referensränta + 8 %. 

1.4. Avgiftsbeslut 
Den enskilde förbinder sig att erlägga avgift vid: 

- bokning av torgplats  
- ansökan och skriftligt tillstånd enligt Ordningslag (1993:1617).   

1.5. Så överklagas ett avgiftsbeslut 
Taxebestämmelser antagna av kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut att anta taxan kan överklagas i den ordning som gäller 
för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).  
 
Kommunens beslut att ta ut avgift i det enskilda fallet 
Kommunens beslut att ta ut en avgift i det enskilda fallet kan överklagas i den 
ordning som anges i förvaltningslagen (2017:900). 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan debiteras utifrån den plats som tas i anspråk, tid för nyttjande samt 
upplåtelsens ändamål. 

2. Avgifter 
Avgift för upplåtelse av 
offentlig plats 

Kostnad Specifikation 

Större kiosk med brett sortiment 3 000 kr 
 
 

Gäller för område 1 
Upp till 18 kvm 
Pris per månad 

Större kiosk med brett sortiment 
 

4 000 kr 
 

Gäller för område 1  
För 18 – 30 kvm  
Pris per månad  

Större kiosk med brett sortiment 2 000 kr 
 
 

Gäller för område 2 
Upp till 18 kvm 
För 18-30 kvm 
Betalas per månad 

Större kiosk med brett sortiment 
 

3 000 kr Gäller för område 2 
För 18-30 kvm 
Pris per månad 

Kiosker med mindre sortiment 
tex Glass, korv och dryck 

2 000 kr 
 

Gäller för område 1 
Upp till 18 kvm 
Pris per månad 

Kiosker med mindre sortiment 
tex Glass, korv och dryck 
 

3 000 kr 
 

Gäller för område 1 
För 18-30 kvm 
Pris per månad 
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Avgift för upplåtelse av 
offentlig plats 

Kostnad Specifikation 

Kiosker med mindre sortiment 
tex Glass, korv och dryck 
 

1 000 kr 
 
 
 

Gäller för område 2 
Upp till 18 kvm 
Pris per månad 

Kiosker med mindre sortiment 
tex Glass, korv och dryck 
 

2 000 kr Gäller för område 2 
För 18-30 kvm 
Pris per månad 

Korvvagn enbart korv 2 000 kr Pris per månad 

Food truck 2 000 kr Område 1 
Pris per månad 

Food truck 
 

1 000 kr 
 

Område 2 
Pris per månad 

Torgtaxa Stortorget 2 000kr 
 
 

3x6m  
Pris per månad 

Torgtaxa Stortorget 
 

200 kr 
 

3x6m  
Pris per dag 
 

Torgtaxa Stortorget 
 

3 000kr 5x6m  
Pris per månad 
 

Torgtaxa Stortorget 
 

300kr 5x6m  
Pris per dag 

Torgtaxa Brunflo och Lit 
 

1 000kr 3x6m 
Pris per månad 
 

Torgtaxa Brunflo och Lit 
 

100kr 3x6  
Pris per dag 

Torgtaxa Brunflo och Lit 
 

1 500kr 5x6  
Pris per månad 

Torgtaxa Brunflo och Lit 
 

150kr 5x6  
Pris per dag 

Torgtaxa Elförbrukning 75kr 
 

16A  
Pris per dag 
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Avgift för upplåtelse av 
offentlig plats 

Kostnad Specifikation 

Torgtaxa Elförbrukning 
 

20kr 10 A   
Pris per dag  
 

Torgtaxa Elförbrukning 
 

150kr 32 A 
Pris per dag 
 

Torgtaxa Elförbrukning 
 

250kr 63A 
Pris per dag 
 

Uteservering 80kr Område 1 
Pris per kvm/månad 
 

Uteservering 40 kr Område 2 
Pris per kvm/månad 

Uteservering 
 

100kr Platåer 
Pris per kvm/månad 

Julgransförsäljning 1 000kr Pris per plats/vecka 

Cirkus och tivoli 2 000kr Pris per dag. 
Max 1000kvm 

Affischering  
Skyltvaror utanför butik 

2 000kr 
 

Område 1 
Priset avser per plats och för en månad. 

Affischering  
Skyltvaror utanför butik 
 

1 000kr 
 

Område 2 
Priset avser per plats och för en månad. 

Affischyta 500kr Pris per kvm.  
Betalas per år. 

Elsparkcykelstation 20kr Pris per kvm/månad. 

Övriga ändamål  20kr Område 1 
Pris per kvm/månad. 
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Avgift för upplåtelse av 
offentlig plats 

Kostnad Specifikation 

Övriga ändamål 
 

10kr Område 2 
Pris per kvm/månad. 
 

Byggnadsställningar, 
provisoriska byggnader, 
inhägnat arbetsområde, 
bygghiss, skylift/mobilkran mm. 

40kr Område 1 
Pris per kvm/ månad 
 

Byggnadsställningar, 
provisoriska byggnader, 
inhägnat arbetsområde, 
bygghiss, skylift/mobilkran mm. 
 

20kr Område2 
Pris per kvm/månad 
 

Containers 100kr Betalas per dag. 

 

3. Definitioner 
Övriga ändamål avser konserter, festivaler och marknader. 
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