Författning 4.7.3
Antagen av kommunfullmäktige § 39/10
Ändring KF § 70/15

Taxa med regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps
kommun
1§
För tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats krävs att avsedd användning
ej kan antas medföra åsidosättande av förekommande författningskrav på aktuell
verksamhet och/eller verksamhetsutövare, eller på författning grundade krav och
villkor som myndighet uppställer för den ifrågavarande verksamhetens bedrivande.
2§
För torghandel finns särskilda bestämmelser.
3§
Avgifter för upplåtelser av offentlig platsmark skall uttas enligt följande:
Till nedan angivna avgifter tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdeskatt
(f n 0 %).
Torghandel torgstånd

Torghandel torgplats

Fack/dygn 50 kr
Fack/månad 500 kr
Fack/kvartal 1.200 kr
Fack/år 4.500 kr

Ruta 4x4 m/dygn 40 kr
Ruta 4x4 m/månad 400 kr
Ruta 4x4 m/kvartal 900 kr
Ruta 4x4 m/år 3.500 kr

Julgransförsäljning
Yta 100 m²/30 dygn 2.000 kr
Uteservering
100 kr/m²/kalenderår
Byggnadsställningar
Kr/m²/månad 30 kr. Påbörjad månad räknas som hel månad.
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Gatupratare
1000 kr/kalenderår
Tidningsställ
500 kr/kalenderår
Container, bodar
Utrymme inom berörd fastighet skall i första hand användas innan offentlig platsmark
får tas i anspråk.
Kr/m²/vecka 150 kr. Påbörjad vecka räknas som hel vecka.
Vid insamlingar får ungdomsorganisationer och ideella organisationer kostnadsfritt
ställa upp container/försäljningsställe på av kommunen anvisad offentlig plats under
högst 3 dagar.
Försäljning på offentlig plats i andra fall än ovan
Ruta 4x4 m/dygn 40 kr
Arrangemang som omfattas av ordningslagens bestämmelser
1.000 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod.
Till denna avgift kommer förekommande kostnader för säkerhetsvakt samt
kommunens förekommande städ- och merkostnad.
I samband med avtal om upplåtelse skall hyrestagaren erlägga en depositionsavgift om
4.000 kr, vid endagsarrangemang, och med ytterligare 2.000 kr för varje dag utöver en
som uthyrningen avser.
4§
Avgifter skall erläggas i förskott.
Avgift för helt dygn skall erläggas även om utnyttjande av upplåten offentlig plats bara
förekommer under del av dygn
Fastställda avgifter inkluderar inte kostnader för att återställa den upplåtna marken i
det skick den hade före upplåtelsen eller för eventuell gaturenhållning eller snöröjning,
vilka kostnader det åvilar tillståndhavaren att i förekommande fall ersätta kommunen
för.
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Ovan angivna avgiftsbelopp skall årligen fr o m år 2016 omräknas med hänsyn till
förändringar av konsumentprisindex från oktober månad år 2010 till oktober månad
året före ingången av varje följande kalenderår.
5§
Åt tekniska nämnden uppdras att
- i fall då avgift beräknad enligt ovannämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses
skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, kommunens
kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande förhållanden
- meddela de verkställighets- och tillämpningsföreskrifter som är påkallade för
verksamhet enligt bestämmelserna ovan.

