FÖRFATTNINGSSAMLING

1 (2)

F. 6.2
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS
Avgifter uttages enligt följande.
Ändamål

Avgift / påbörjad

Avgiften avser påbörjat
område om

Fasta torgplatser

80 kr/dag el. 600 kr/månad

9 kvm

Tillfällig torgförsäljning inom
anvisade torghandelsområden

50 kr/dag el. 400 kr/månad

16 kvm

För tillfällig torgförsäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever samt ideella
organisationer och föreningar tas ingen avgift ut.
Mobil försäljningsvagn

500 kr/månad el. 6000 kr/år

20 kvm

Försäljning

50 kr/dag el. 400 kr/månad

20 kvm

För försäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever samt ideella organisationer och
föreningar tas ingen avgift ut.
Julgransförsäljning

2000 kr/säsong (1-24 dec.)

200 kvm

Cirkus, tivoli eller arrangemang

1500 kr/dygn

3000 kvm

Uteservering

150 kr/år

1 kvm

Flyttbar skylt t.ex. gatupratare
eller tidningsställ

300 kr/år

1 st

Skyltvaror intill butik

200 kr/år

2 kvm

15 kr/vecka
(Minsta avgift 1000 kr)

1 kvm

Container

250 kr/vecka

1 enhet

Permanent reklamanordning
av typen affischpelare, reklamtavlor
eller montrar

500 kr/månad

1 st

Byggbelamring, bod, byggupplag,
lift, ställningar etc.

•

Avgiften skall erläggas i förskott, senast två dygn innan platsen tas i anspråk.
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•

Avgifterna ovan är angivna exklusive mervärdesskatt. Vid varje tidpunkt gällande
mervärdesskatt tillkommer.
Vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut tillkom inte mervärdesskatt på
avgifterna, med undantag av avgifterna för reklamupplåtelser, som är momspliktiga
med 25 %.

•

Ovanstående avgifter inkluderar inte el-, vatten- och renhållningsavgifter.
Avgiften för fasta torgplatser inkluderar dock kostnad för el.

•

Som deposition vid upplåtelse av offentlig plats för cirkus, tivoli och andra
nöjesevenemang uttages 3000 kronor. Depositionen skall erläggas i förskott, senast två
dygn innan platsen tas i anspråk. Depositionen återlämnas efter genomförd besiktning,
om kommunens representant inte har någon anmärkning om uppkomna skador eller
andra särskilt uppkomna kostnader.
För det fall skada uppkommer, som uppgår till ett högre belopp än 3000 kronor och
vilken inte repareras av nyttjaren, äger kommunen rätt att utöver innehållen deposition
också få ersättning från nyttjaren för resterande del av kostnaderna för skadan.

•

Avgifter uttages inte vid tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, typ
”Lommadagen”, anordnade av handels-, köpmannaföreningar eller kommunen.

•

Nyttjaren skall se till att upplåten plats hålles ren och snygg.

•

Offentlig plats som upplåtits för cirkus, tivoli eller annat nöjesevenemang skall senast
ett dygn efter tillståndstidens slut vara städad och anmäld för besiktning.

•

Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt bestämmelserna
ovan, i visst ärende, inte kan anses skälig, besluta om sådan höjning eller sänkning av
avgiftens storlek som påkallas av föreliggande förhållanden.

•

Ideella organisationer och föreningar får kostnadsfritt ställa upp container i
insamlingssyfte i högst 3 dagar. Samråd måste ske med kommunen och tillstånd krävs
hos polisen.
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