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Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Tidaholms kommun 2018
Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 och gäller från och med
2018-02-01.
§1
Har tillstånd lämnats att för ändamål, som nedan angives, taga i anspråk plats som i 1 § allmänna ordningsstadgan sägs, äger kommunen,
därest platsen står under dess förvaltning, av tillståndshavaren uttaga
avgift för upplåtelsen enligt följande:

Tidsintervall

Avgift
lägst
kr

Avgift
högst
kr

Rörlig försäljningskiosk för glass,
korv, frukt, tobak o dyl
Tillfällig försäljning eller visning av
produkter (3.0x3.3)

Dag
År
Dag

150:550:150:-

440:5 500:550:-

Ölservering
Gångbaneserveringar och friluftsserveringar
Gamla Torget

Dag
Säsong

550:550:-

2 200:5 500:-

Upplåtelsens ändamål

Kommentar

A Försäljningsändamål

Dag

4 400:-

Fast torgplats
Tillfällig saluplats (3.0x3.3)

År
Dag

2 300:150:-

Del av Gamla Torget
Elenergi till saluplats med högsta
anslutning 2,0 kW
0,5 kW
Förbrukning

M
Dag

2

5:50
33:-

Dag
kWh

20:1:50

I intet fall ska
avgift utgå från
ideella föreningar

B Torghandel
(3.0x3.3)
Lotterivagn betalar
el enl förbrukning
Lägsta avgift 200:-

C Annat kommersiellt ändamål
Affischpelare, affischtavlor o dyl, då
fråga ej är om endast tillfällig upplåtelse (>7 dgr)
Skyltvaror utanför butik
Annan demonstration av varor o dyl

År
2
Dag/m

385:1:50

2 300:7:-

År
Dag

220:220:-

440:-

Tivoli, cirkus o likn exkl renhållning
Annat kommersiellt utnyttjande av
allmän plats

Dag
2/
M dag

550:1:50

2 200:3:50

Minst 200:/upplåtelse
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D Övriga ändamål
Upplag mm
a) Av tillfällig karaktär
b) Tillfällig camping

c) Av mera permanent karaktär
Bodar, provisoriska byggnader, byggnads-ställningar och schakt
Container, växelflak eller likn < 6 dygn
Därefter
Bunt-, post och tidningslådor

2

M o år
2
M o
dag

35:1:50

110:3:50

2

45:-

165:-

2

1:50

3:50

110:220:55:-

110:-

M o år
M o
vecka
Vecka
Vecka
År

Minst 200:-/upplåt
Skyldighet att återställa platsen i före
upplåtelsen bef
skick
Minst 200:- per
upplåtelse

§2
Vid avgifternas bestämmande skall hänsyn tagas till det upplåtna områdets omfattning och läge, till beräknat ekonomiskt utbyte av förekommande rörelse samt till de sociala synpunkter och de förhållanden i övrigt, som bör vinna beaktande vid skälighetsprövningen. Därest särskilda förhållanden därtill föranleda, må jämväl befrielse från avgift
kunna lämnas.
§3
Därest upplåtelse omfattar del av tidsperiod, som i taxan angives må
jämkning i avgiften för hel period kunna ske.
§4
Avgift skall erläggas i förskott.
§5
Tekniska nämnden beslutar om tolkning och tillämpning av denna taxa.
§6
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i angivna avgifter.

