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Taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark i Höörs 

kommun  
Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 §21 

 

Höörs kommun har beslutat följande enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 

avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. (avgiftslagen). 

 

Innehåll och tillämpningsområden 

 
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 torgplats. 

 

Avgiftens storlek ska vara skälig med hänsyn till ändamålet för upplåtelsen, nyttjarens 

fördel av den, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga 

omständigheter. Grunder för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 

 

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

för torghandel i Höörs kommun. 

 

Allmänna bestämmelser 

 
I Tillstånd 

 

1. Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark utfärdas av polismyndigheten, 

undantaget torgplatser på Nya Torg och Lilla Torg som Höörs kommun ger 

tillstånd för. 

2. För stationära kiosker, uteserveringar, affischpelare, fasta reklamskyltar etc. krävs 

bygglov som söks hos kommunens Miljö- och byggnadsnämnd. 

 

II Villkor 

 

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

tas i anspråk, vid t. ex. uteserveringar. 

2. Det ianspråktagna området skall hållas väl avgränsat och skyltat så att risk för 

olyckor inte uppstår. 

3. Området ska besiktigas före och efter ianspråktagandet. Besiktningen görs 

gemensamt av en representant för kommunens Samhällsbyggnadssektor och en 

representant för sökanden. 

4. Övriga villkor och ordningsföreskrifter för upplåtelsen framgår av tillståndsbeviset 

för upplåtelsen. 
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III Avgifter 

 
1. Upplåtelseavgifterna i stycke A. och B. är momsbefriade. 

2. Angivna avgifter gäller varje påbörjad tidsenhet. 

3. För avgiftsbelagda upplåtelser uttas i vissa fall en minsta avgift enligt 

avgiftstabellen, som huvudsakligen täcker kommunens administrativa kostnader 

för upplåtelsen. 

4. Avgiften erläggs mot faktura. 

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

Platsen ska vara avstädad vid torghandelns slut. Avgiften inbegriper inte kostnader 

för att återställa den disponerade marken i ursprungligt skick, inte heller eventuellt 

fördyrade kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel. Dessa 

kostnader debiteras i förekommande fall sökanden separat. Då så kan tillåtas ingår 

uppställning av transportbil på anvisad plats utan avgift. 

6. Upplåtelser under kortare tid för humanitära och politiska ändamål samt för ideella 

föreningar/organisationer är avgiftsfria. 

7. Avgift erläggs för den tid polistillstånd beviljas. 

 

IV Ansvarig myndighet 

 

1. Beslutanderätt enligt denna taxa utövas av kommunens 

Samhällsbyggnadssektor. 

 
A. 

 

Ändamål  Avgift Anmärkning  Minsta avgift 

 
Torgplats 15 m2 (fast plats med el) 3500 kr/år Yta utöver 15 m2, dubbel avgift  

Torgplats 15 m 2 (fast plats utan el) 2000 kr/år  ”   

Torgplats 15 m2 (tillfällig) 120 kr/dag   120 kr 

 

Kiosk 20 m2 (ambulerande) 100 kr/dag el. 1600 kr/månad  500 kr 

Kiosk (fast)  10 000 kr/år   10 000 kr 

 

Uteservering 1/4 – 31/10 40 kr/m2 och månad  600 kr 

 

 Julgransförsäljning  13 kr/m2 och månad   

  

Reklampelare/Affischpelare 530 kr/månad   530 kr 

 

Annan försäljning  210 kr/dag   210 kr 

 
Reklamskylt (vid butik, tillfällig) 500 kr/st och år   500 kr  

s k ”gatupratare” 

 
Skyltvaror utanför butik 100 kr/m2 och år   400 kr 

 

Cirkus, tivoli, kommersiell show,      

offentlig uppvisning 500 kr/dygn 
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Avfallscontainer, lastflak, 

byggnadsställningar, bodar, 

liftar, kranbilar, upplag o dyl. 12 kr/m2 och månad  500 kr 

 

 

Övriga avgifter: 

 

B. 

 

Ändamål  Avgift Anmärkning  Minsta avgift 

 
Elpollare (Nya Torg) 320 kr/dygn   320kr 

 

Staket (uteservering, skyltning) 900 kr/lpm/år ett   

Staket (uteservering, skyltning) 500 kr/lpm/år två -   

 

 

C. Momspliktiga avgifter 

 

Ändamål  Avgift Anmärkning  Minsta avgift 

 
Hyra av småbod                                 500 kr/bod/tillfälle + 50 kr/dygn + kostn för transp/lossn/lastn + moms

  

 

Cykelbås  80 kr/mån+moms   Uthyrs enbart halvårsvis 480 kr + moms  

 

Minneslund för smådjur 400 kr + moms    

 
Övrigt 

 

Kommunens Samhällsbyggnadssektor får i särskilda fall, då sådant av omständigheterna 

påkallas, medge undantag från vad i denna text ovan föreskrivits. Det ankommer på 

Samhällsbyggnadschef att på kommunens vägnar avgöra tolkningen och tillämpningen av 

taxan.  

 


