
 
 

 
 

 HÖRBY KOMMUN 

 Författningssamling  

 Beslut: KF 2013-06-24 § 83       Dnr 2012/259 

________________________________________________________________________   

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats 

Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 

upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen (1957:259). 

Innehåll och tillämpningsområde 

Kommunen har enligt avgiftslagen rätt att ta ut avgifter för användningen av offentlig plats, om 

platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till användningen. Kommunen 

har också rätt att ta ut avgift för användning av salutorg. 

Avgiftens storlek skall vara skälig med hänsyn till ändamålet för upplåtelsen, nyttjarens fördel av 

den, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 

Taxan avser upplåtelser enligt ordningslagen (1993:1617) och lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel i Hörby kommun. 

Taxan jämkas av tekniska kontoret om särskilda förhållanden föranleder detta. För speciella 

ändamål som inte finns med i taxan får överenskommelse ske med tekniska kontoret i varje 

enskilt fall. 

Allmänna bestämmelser 

I   Tillstånd 

1. Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats utfärdas av polismyndigheten. 

 

2. För fasta och flyttbara kiosker, affischpelare, fasta reklamskyltar, skyltar etc  

            krävs byggnadslov som söks hos byggnadsnämnden. 

 

3. För uteserveringar krävs inte bygglov om av kommunen tillhandahållen avgränsning/ 

inhägnad används och inte förändras. I det fall avgränsning förses med tätskikt eller på 

annat sätt förändras krävs bygglov för förändringen. 
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Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats, forts. 

II  Villkor 

1. Utrymme inom berörd fastighet skall i första hand användas innan offentlig 

plats tas i anspråk. 

2. Det i anspråktagna området skall hållas väl avgränsat och skyltat så att risk  

för olyckor inte uppstår. 

3. Området skall besiktigas före och efter ianspråktagandet. Besiktningen görs gemensamt 

av en representant för förvaltningen och en representant för sökanden.      

     
4. Övriga villkor och ordningsföreskrifter för upplåtelsen framgår av tillstånds- 

       beviset för upplåtelsen.  

III  Avgifter 

1. Upplåtelseavgifterna är momsbefriade. Skulle dessa regler ändras och 

upplåtelserna bli momspliktiga skall avgifterna justeras med hänsyn till detta. 

2. Angivna avgifter gäller varje påbörjad tidsenhet. 

3. För avgiftsbelagda upplåtelser uttages i vissa fall en minsta avgift enligt avgifts- 

      tabellen, som huvudsakligen täcker kommunens administrativa kostnader för upplåtelsen. 

4. Avgiften erläggs mot faktura i normala fall i förskott, men kan vid kortare upplåtelser  

erläggas i efterskott. 

5. I avgiften ingår inte tillhandahållande, uppsättning och nedtagning av torgstånd,  

återställning av den disponerade marken i ursprungligt skick och fördyrade kostnader 

för gaturenhållning, vinterväghållning eller parkskötsel. Dessa kostnader debiteras i 

förekommande fall sökanden separat. 

 

6. Upplåtelse under kortare tid för humanitära och politiska ändamål samt  

 för ideella föreningar/organisationer är avgiftsfria. 

7. Avgift erläggs för den tid polistillstånd beviljas. 
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IV  Ansvarig myndighet 

1. Kommunens beslutanderätt enligt denna taxa utövas av tekniska nämnden. 
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Ändamål   Avgift  Anmärkning 

 

Torgplats 

Torgplats 1gång/vecka (fast plats)  240 kr/lpm/år  Minsta avgift 720 kr   

 

Torgplats 11gång/år (fast plats)                 65 kr/lpm/år Minsta avgift 400 kr  

(gäller ej juli månad) 

 

Torgplats tillfällig                              40 kr/lpm/dag  Minsta avgift 120 kr   

 

Hörby marknad 

Demonstrationsplats            700 kr/plats   Minsta avgift 700 kr   

 

Försäljningsplats utmed            190 kr/lpm   Minsta avgift  570 kr  

gata för Nygatan, Prostgatan,      

Torggatan, Ernst Ahlgrensg. 

och Norregatan mellan 

Prostgatan och Ernst 

Ahlgrensgatan     

 

Försäljningsplats utmed          130 kr/lpm  Minsta avgift 390 kr  

övriga gator         

 

Torgplats                                   130 kr/lpm   Minsta avgift 390 kr  

     

Lotteriförsäljningsplats         120 kr/plats  Minsta avgift 120 kr  

   ≤ 3 lpm 
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Ändamål   Avgift  Anmärkning 

 

Övrig försäljning 

Kiosk för korv, glass, konfektyr             1 800 kr/månad  Minsta avgift 1 800 kr 

och dylikt ≤ 20 m
2  

(fast) 

 
   

  

Kiosk för korv, glass, konfektyr 

 o dylikt (ambulerande)                 250 kr/dag  Minsta avgift 250 kr   
        

För tillkommande yta över 20 m
2    

            85 kr/m
2
/månad  

 

Kiosk för korv, glass, konfektyr 

o dylikt ≤ 10 m
2 

 (fast)  900 kr/månad Minsta avgift 900 kr 

 

Gatu- och torgserveringar                        35 kr/m
2
/månad  Minsta avgift 600 kr  

1 april – 31 oktober 

      

Gatu- och torgserveringar  350 kr/m
2
/år  Minsta avgift 5 250 kr 

 

Annat kommersiellt 

Reklampelare/affischpelare                     600 kr/månad  Minsta avgift 600 kr  

och större reklamskylt 

 

Tidningsboxar (typ Metro)  150 kr/box/månad  Minsta avgift 300 kr  

 

Cirkus, tivoli och andra                        720 kr/dygn  Minsta avgift 720 kr  

kommersiella arrangemang 
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Övrigt 

Uppställning av avfalls- 

container och lastflak  300 kr/st/mån  Minsta avgift 300 kr 

 

Byggnadsställningar, bodar                      12 kr/m
2 

/mån  Minsta avgift 300 kr  

upplag och dylikt. 

 

Elkostnad 

Elkostnad 1g/v (3-fas)  1 750 kr/år  

Elkostnad 1g/v (1-fas)     900 kr/år  

Elkostnad 1g/månad (3-fas)    500 kr/år 

Elkostnad 1g/månad (1-fas)    350 kr/år 

Elkostnad tillfälligt     300 kr/uttagspelare 

 

Taxan gäller fr.o.m. 2013-08-01. 


