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Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1991-03-25, § 29
Ändrad av kommunfullmäktige
1992-11-23, § 190
1994-01-31, § 5
1995-11-20--21, § 269
1996-12-16, § 153
1998-12-14, § 31
2009-11-16, § 190
2013-11-18, § 184 (konsekvensändring i bil.3 utförd 2014-06-13)
Denna taxa gäller från den 1 januari 2014.
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Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats
Denna taxa gäller från och med den 1 januari 2014.
Inledande bestämmelser
1 § Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas
för många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg,
parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanen.
2 § Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats, med
stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser
av offentlig plats, m.m. samt 3 kap. 1-2 §§ Ordningslagen (1933:1617) om
allmän ordning och säkerhet.
Avgifter
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Katrineholms kommun. Betalning ska
ske i förskott mot faktura, förutom avgift för dagsplats på salutorget som betalas
på plats direkt till torgfogden.
Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges om särskilda skäl föreligger.
Politiska och ideella föreningar eller organisationer är avgiftsbefriade. Ingen
avgift tas ut av skolklasser.
Icke kommersiella aktiviteter som varar mindre än 2 timmar kan upplåtas helt
avgiftsbefriat genom muntlig anmälan till polisen.
Om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt nedan har service- och
tekniknämnden rätt att fastställa taxan för upplåtelsen.
Taxan är om inget annat anges mervärdesskattebefriad.
4 § Taxebilaga 1 innehåller avgifter för torghandel och annan försäljning.
Avgifter för aktiviteter, evenemang och andra delvis kommersiella upplåtelser
finns i taxebilaga 2. För upplåtelser utan kommersiella inslag finns avgifterna i
taxebilaga 3.
5 § Service- och tekniknämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar
de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är
oktober månad 2013.
Ansökan
6 § Torghandel/saluplats
Dagsplats bokas senast dagen innan hos kommunens torgfogde.
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Efter ansökan kan avtal om fast plats för ett kvartal, halvår eller helår tecknas
med kommunens handläggare.
7 § Offentlig plats
För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av
polismyndigheten. Ansökan ska göras skriftligt till polisen. Kommunen är
remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas.
Annan kommunal mark än offentlig kan upplåtas efter särskild
överenskommelse.
Regler och ordningsföreskrifter
8 § Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas. Särskilda riktlinjer för
försäljningsvagnar, uteserveringar och gatupratare gäller vid upplåtelser. Råd
och riktlinjer i kommunens skyltprogram ska följas.
_________________
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Taxebilaga 1
Försäljning
Torghandel på Stortorget
Dagsplats
Saluplats, torgstånd
100 kr
3x4 meter
Saluplats, bil
100 kr
2x5 meter (2 platser)
Saluplats, fredagar
Ingen avgift
3
Elkostnad
30 kr
inkl. 25 % moms
1
Avtalsavgifter avser en plats en dag per vecka
2
Avtal kan inte tecknas för fredagar
3
Avgift för el betalas per torghandelsdag

Kvartal1

Halvår1

Årsplats1

900 kr

1 400 kr

2 300 kr

900 kr

1 400 kr

2 300 kr

-2

-2

-2

300 kr

400 kr

600 kr

Övrig försäljning
Avgift
Försäljningsvagn, korv, glass eller liknande1
Tillfällig försäljning av julgranar
(ej på saluplats avsedd för torghandel)

5 000 kr/plats och
säsong2
1 500 kr/plats och
säsong3

Lägsta
avgift
5 000 kr
1 500 kr

Uteservering2
Uteservering utan alkoholtillstånd
150 kr/m2 och säsong2
500 kr
Uteservering med alkoholtillstånd4
300 kr/m2 och säsong2
500 kr
1
Avser mindre lätt flyttbar försäljningsvagn som bara är uppställd vid
försäljning.
Max yttermått på vagnen 1,0 x 1,5 m.
2
Säsong för försäljningsvagn och uteserveringar är 1 april till 30 oktober.
3
Säsong för julgransförsäljning är 30 november till 23 december.
4
Kopia på serveringstillstånd för att servera alkohol på uteservering ska bifogas
ansökan till polisen.
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Taxebilaga 2
Aktiviteter, evenemang, och andra delvis kommersiella upplåtelser
Aktiviteter
Mindre aktivitet, vid t.ex. Strömplan,
Kvarnbacken, Stadsparken2
Större arrangemang i Stadsparken
Uppställning av informationsbuss eller
liknande på västra delen av torget under
dagtid
Evenemang
Litet evenemang (ca 3000 m2)3
Stortorget (eller annan liknande yta)
Medelstort evenemang (< 8000 m2)3
Centrala Katrineholm
Stort evenemang (> 8000 m2)3
Hela eller delar av kommunen
Alkoholservering (inom ovan upplåten yta)4

Cirkusplatsen
Cirkus, tivoli och övriga kommersiella
aktiviteter5

Avgift1
500 kr/tillfälle

Lägsta avgift
500 kr

1 000 kr/dag
500 kr/dag

1 000 kr
500 kr

1 000 kr/dygn

1 000 kr

1 500 kr/dygn

1 500 kr

2 000 kr/dygn

2 000 kr

10 kr/m2 och
dygn

500 kr

1 000 kr/dygn

1 000 kr

Varuvisning och reklam
Varuvisning, högst 75 cm ut från fasad,
500 kr/år
500 kr
2
max 5 m
Varuvisning, enstaka tillfällen under säsong
100 kr/tillfälle
500 kr
Gatupratare (reklamskylt),
500 kr/år
500 kr
högst en (1) skylt i anslutning till butik
Affischpelare, reklam/infotavla,
500 kr/st och år6
500 kr
Kräver utöver polistillstånd även bygglov
Utställningar eller liknande
100 kr/m2 och dag
500 kr
Tidningslådor
500 kr/st och år
500 kr
1
Aktivitet eller evenemang där aktivitetens vinst med minst 1/3 tillfaller i
Katrineholms kommun verksam förening eller organisation måste styrkas med
skriftligt dokument vid ansökan till polisen. Arrangören faktureras då halv
avgift.
2
Scenen i stadsparken bokas separat hos ansvarig förvaltning.
3
Exklusive alkoholservering.
4
Alla arrangörer faktureras hel avgift.
5
Vid övriga upplåtelser på cirkusplatsen faktureras halv avgift.
6
Avgiften avser första pelaren/skylten, därefter faktureras halv avgift per
skylt/pelare.
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Taxebilaga 3
Icke kommersiella upplåtelser
Avgift

Lägsta
avgift
250 kr
500 kr

Mötestält
2,50 kr/m2 och dag
Byggskyltar
500 kr/st och
Kräver vanligtvis bygglov på offentlig plats
kvartal
Uppställning av byggnadsställning, container, skylift eller liknande
på t.ex. gator, trottoarer, gc-vägar, parkeringsytor eller parkmark1
10 m2 eller mindre
250 kr/vecka
250 kr
2
över 10 m
500 kr/vecka
500 kr
Kortvarigt intermittent arbete med skylift
250 kr/dag
250 kr
(varaktighet 1-2 dagar)
Kräver normalt trafikreglering
Kortvarigt upplag av material
1 kr/m2 och dygn
500 kr
(längre tid kan kräva bygglov)
Manskapsbodar (ska i första hand ställas upp
500 kr/bod och
500 kr
inom arbetsområde)
vecka
Avspärrningar och trafikregleringar2
faktisk kostnad
Administrativ avgift för utfärdande av
100 kr/föreskrift
250 kr
trafikföreskrifter
1
För övrig offentlig platsmark eller grönyta faktureras halva avgiften/vecka.
2
Material för eller hjälp med avspärrning/trafikreglering kan hyras av ansvarig
förvaltning.

