AVGIFTSTAXA

Avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats i Täby kommun 2020
Försäljningsändamål

Avgift

Enkla säsongsbetonade kioskplatser och
kioskvagnar

A: 219 kr/dag
C: 137 kr/dag

Tillfälliga torgplatser

A: 197 kr/dag
B: 552 kr/vecka
B: 883 kr/månad

Fasta torgplatser

B: 10 598 kr/år

Tillfällig försäljning (julgransförsäljning etc.)

2 414 kr/vecka

Uteservering

A: 165 kr/m2/månad
C: 132 kr/m2/månad

Evenemang
Cirkusar, inkl. tillfällig affischering

3 292 kr/dygn

Mötestält

549 kr/dygn

Filminspelning

2 195 kr/dygn

Reklam och skyltar (Moms tillkommer för
reklam)
Affischpelare

Fasta
Rörliga

2 195 kr/m2 affischyta/år
4 389 kr/m2 affischyta/år

Övriga reklamplatser
(affischtavlor, kartskåp m.m.)

1 097 kr/m2 affischyta/år

Skyltvaror utanför butik

1 317 kr/plats/år

Byggskyltar

439 kr/m2/år

Tidningsställ
Tidningsställ för ex. gratistidningar

4 389 kr/år

Postens buntlådor

219 kr/låda/år

Byggetablering/ upplag
Byggetablering. Bodar, provisoriska byggnader,
husvagnar, båtuppläggning o.d. Upplag m.m.
Containerplats

439 kr/ m2/år
253 kr/container/vecka
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Försäljningsändamål

Avgift

Mast för mobiltelefoni samt teknikbod
1 mast + 1 anslutande bod

28 533 kr/år

Tillkommande bod

11 413 kr/år

Eluttag och ström
10 ampere

B: 55 kr/dag
B: 1 103 kr/månad

16 ampere

B: 83 kr/dag
B: 1 656 kr/månad

63 ampere

B: 108 kr/dag
B: 2 208 kr/månad
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Allmänna bestämmelser

1. För verksamheter angivna i denna taxa gäller lokal ordnings- och torghandelsstadga för
Täby kommun.
2. Kommunen har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användningen av
offentlig plats, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen givit tillstånd till
användningen i enlighet med ordningslagen (1993:1617). Kommunen har enligt tidigare
lag även rätt att ta ut avgift för användning av salutorg som upplåtits till allmän
försäljningsplats.
3. I den mån verksamhet uppenbarligen inte kan inordnas i denna taxas angivna
verksamheter skall avgift fastställas enligt annan skälig grund.
4. Lägsta avgift skall vara 549 kronor per upplåtelsetillfälle. Beloppet ska betalas även om
platsen inte utnyttjas. Lägsta avgiften täcker huvudsakligen kommunens administrativa
kostnader för upplåtelsen
5. Avgift kan bestämmas med skälig hänsyn till att platsen av särskilda skäl har sämre
försäljningsläge eller att rörelse bedrivs på platsen endast viss del av året eller hålls
öppen under kortare tid av dagen. Avgiften kan även sättas ner om det föreligger
särskilda skäl av social eller personlig art.
6. Avgiften inbegriper ersättning för normal gaturenhållning. Kostanden för städning som
kommunens entreprenörer tvingas sköta utöver normal gaturenhållning, kommer att
debiteras tillståndshavaren.
7. Ideell förening/organisation och skolklasser skall vara befriad från avgift såvida
upplåtelsen inte utnyttjas för kommersiell verksamhet utan eget aktivt deltagande.
8. I taxan angivna avgifterna ska justeras med konsumentprisindex och avrundas till
närmaste kronotal. Basmånaden är oktober 2009. Vid justeringen av avgiften med
konsumentprisindex kan förändringen inte bli negativ.
9. Ovan angivna avgifter markerade A avser premiumplats och gäller i följande
områden/lägen: i anslutning till Roslagsbanan och/eller bussterminaler, centrumområden,
större genomfartsleder eller genomfartsleder med goda parkeringsmöjligheter och
handelsområden. Avgifter markerade B avser Täby torg. För övriga områden/lägen gäller
avgiften markerade C.

