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TAXA FÖR ALLMÄN PLATSMARK, TORGHANDEL, MARKNADER,
CIRKUSPLATSER SAMT ÖVRIG UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS
Enligt ordningslagen åligger det den som vill använda offentlig platsmark att ansöka
om tillstånd från Polismyndigheten enligt särskild blankett. Polisen tar betalt för att
pröva tillståndsansökan enligt nedan gällande taxa.
Plats får inte intas förrän ansökan beviljats av Polisen.
Avgiftsbefrielse råder för ideella föreningar, skolklasser och liknande som använder
saluplats för försäljning som inte är yrkesmässig eller bedrivs i enskilt förvärvssyfte.
1. TAXA FÖR TORGHANDEL
Det åligger den som vill nyttja saluplats enligt denna taxa att ansöka om detta hos
tjänsteman utsedd av kommunen (marknadsföreståndaren). Plats får inte intas förrän
ansökan beviljats.
Stortorget
A.
Fast saluplats, endast avsedd för handel
med grönsaker, blommor o dyl.

3 000 kr/kalenderår inklusive el
Tillfällig plats 150 kr/dag inklusive el

B.
Sex fasta eller tillfälliga saluplatser.
Endast en plats per försäljare.

Fast saluplats 2 000 kr/kalenderår
inklusive el
Tillfällig saluplats 100 kr/dag
inklusive el

C.
Fyra saluplatser som enbart är tillfälliga. Endast en plats per försäljare.

50 kr/dag inklusive el

Torghandelsplatserna finns utmärkta på kartbilaga 3 i Lokala ordningsföreskrifter för
torghandel gäller vid upplåtelsen (FFS 6.2).
Anmärkningar
Rätten till saluplats enligt gäller inte under marknadsdagar, Killebomdagar, nationaldagen och andra dagar med av kommunen godkända arrangemang på Stortorget.
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2. TAXA FÖR MARKNADSOMRÅDE
Tillfälliga saluplatser, 2 m djup, marknadsdagar

Sommarmarknad
150 kr/m och dag
Höstmarknad
120 kr/m och dag

Ianspråktagande av saluplats inom marknadsområde får ske under tiden från och med
kl. 17.00 dagen före marknadsdagen t o m kl. 20.00 marknadsdagen.
3. TAXA FÖR SLOTTSUDDEN I SAMBAND MED CIRKUS- OCH MUSIKARRANGEMANG (Cirkusplats)
Området hålls tillgängligt enligt nedanstående taxor. I övrigt gäller av Tekniska
avdelning utfärdat PM beträffande uthyrning och markupplåtelse för Slottsudden.
Se bilaga PM.
Markupplåtelse

1000 kronor/dygn

El
Elanslutning upp till 25 A
Elanslutning upp till 32 A
Övriga elanslutningar

250 kronor/dygn
500 kronor/dygn
Enligt överenskommelse

Elanläggningar som ansluts ska vara besiktigade och godkända för anslutning i
allmänna elnätet.
Vatten
Vattenanslutning finns inte framdragen.
Ev. behov av dricksvatten till djur etc. får ordnas genom hyresgästens försorg med
hjälp av vattentankar eller motsvarande.
(närmsta uttag finns vid ”Rosariet”, vanlig trädgårdsslanganslutning)
Städning
Området ska städas av efter avslutat arrangemang.
Avfall och sopor ska omhändertas via hyresgästens försorg.
Befintliga sopkärl på Slottsudden får inte användas i detta sammanhang.
I det fall städning inte utförts enligt ovan debiteras hyresgästen i efterhand genom
markägaren. Taxa enligt Parkavdelningens debitering.
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Markåterställning
I de fall grönytor och motsvarande skadas ska de återställas till ursprungligt skick.
I det fall markåterställning inte utförts enligt ovan debiteras hyresgästen i efterhand
genom markägaren. Taxa enligt Parkavdelningens debitering.
Övriga tillstånd
Övriga behövliga tillstånd söks genom hyresgästens försorg.
4. TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS
Servering, försäljning och utställning av varor.

300 kr/kalenderår
Grundavgift
Tilläggsavgift
50 kr/kvm

Avgift för tillfällig (högst en månad) upplåtelse av offentlig plats för servering, försäljning,
utställning av varor beslutas av kommunstyrelsen i varje särskilt fall.
Med kalenderår avses en period mellan januari och december under samma år.
Byggnadsställningar, upplag med mera

Grundavgift om 300 kr per påbörjad
30-dagarsperiod
Tilläggsavgift om 5 kr/kvm per
påbörjad 30-dagarsperiod
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PM beträffande uthyrning av Slottsudden i samband med cirkusarrangemang, musikarrangemang och motsvarande
Kontaktpersoner, kontorstid:
Markupplåtelse
El
Grindar
Sophantering/avfall
Västblekinge Miljö AB
Hans Andersson Recycling

0456-81 61 87
0456-81 68 80
0456-81 68 69
0454-593 59
0456-420 40

• Debitering sker enligt Sölvesborgs kommuns författningssamling
• Bokningen får inte överlåtas på annan person/organisation.
• Elanläggningar som ansluts ska vara besiktigade och godkända för anslutning i
allmänna elnätet.
• All verksamhet sker under hyresgästens ansvar. Sölvesborgs kommun ansvarar inte för
olycksfall som drabbar besökare, skador som besökande kan tillfoga varandra samt förlust
av personlig tillhörighet.
• Tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar söks hos
Polismyndigheten Blekinge. www.polisen.se
• Anslutning för färskvatten/dricksvatten finns inte på Slottsudden.
( närmsta uttag finns vid ”Rosariet”, vanlig trädgårdsslanganslutning)
Städning
Området ska städas av efter avslutat arrangemang.
Avfall och sopor ska omhändertas via hyresgästens försorg.
Befintliga sopkärl på Slottsudden får inte användas i detta sammanhang.
I det fall städning inte utförts enligt ovan debiteras hyresgästen i efterhand genom markägaren. Taxa enligt Parkavdelningens debitering.
Markåterställning
I de fall grönytor och motsvarande skadas ska de återställas till ursprungligt skick.
I det fall markåterställning inte utförts enligt ovan debiteras hyresgästen i efterhand genom
markägaren. Taxa enligt Parkavdelningens debitering.
Övriga tillstånd
Övriga behövliga tillstånd söks genom hyresgästens försorg.

