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Torghandelstaxa för upplåtelse av allmän plats samt vissa övriga 
taxor och avgifter  
___________________________________________________________ 
 
antagen av kommunfullmäktige 1992-12-09, § 106 Gäller från 
med tillägg 1997-02-12, § 10 2019-01-01 
 
Torghandelstaxa 
• Avgift för fast plats utan elanslutning, dock högst 423 kr/år 141 kr/mån 
• Avgift för fast plats med elanslutning, dock högst 1 692 kr/år 564 kr/mån 
 
 Tillfällig försäljning tillåts på prov 14 dagar 
 
Upplåtelse av allmän plats samt övriga taxor och avgifter  
 
• Arrangemang; cirkus, tivoli, helikopterflygning etc 705 kr/dygn 
 
 Gäller anvisade platser i första hand: 
 - Svedala vid badet   
 - Vid Bara vid Bara centrum  
 - Klågerup vid Lars Fyhrs väg. 
 
 För arrangemang längre än en vecka görs särskild överenskommelse  
 enligt Miljö och teknik 
 
• Bodar, byggnadsställningar, containers o dyl 12 kr/kvm/vecka 
 Dock max 120 kr/kvm/år. Minimitaxa 141 kr/vecka. 
 
• Trafikanordningar genom kommunens försorg,  1 058 kr/trafik- 
 trafikavstängningar, uppsättning - nedtagning arrangemang 
   
• Övriga trafikskyltar, vid korttidstillstånd 282 kr/skylt 
 
• Provisorisk elanslutning vid Stortorget i kommunens 2-fas uttag vid mindre 423 kr/mån 
 arrangemang. (Övrig anslutning sker genom Sydkrafts försorg.) (min avgift) 
 
• För kommersiella arrangemang 423 kr/gång 
 
• För övriga arrangemang, typ föreningar utgår ingen taxa. 
 
• Provisorisk vattenanslutning 70 kr/dygn 
 För anslutningar under längre tid görs särskild överenskommelse. 
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• Julgransförsäljning eller liknande, där platsen disponeras hela dygnet 282 kr/upplåtelse 
 (gäller även torget). 
 
 
 
Alla kostnader p g a skador, nedskräpning och liknande som uppstår i samband 
med ovanstående debiteras enligt gällande taxor och prislistor. 
 
• Årsavgift uttas med 56 kr/meter för gångbanerenhållning m m på Storgatan, 

delen av Kyrkogatan-Långgatan, i det fall fastighetsägaren vill att kommunen 
skall svara för detta enligt avtal som träffas mellan kommunen genom tekniska 
nämnden och respektive fastighetsägare. 

 
 
Avgiftsreglering 
 
Avgifterna ovan regleras med konsumentprisindex med basmånad oktober 1992, 
varvid avgifterna justeras med efterliggande oktober månads index per 1 januari. 
 
Avgiften för gångbanerenhållning på Storgatan justeras med renhållningsindex. 
Avgiften är anpassad till indextalet för oktober 1996. Avgiften i förhållande till 
efterföljande oktober månads index per 1 januari. 
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