Dnr KK18/324

Taxa för markupplåtelser i
Nyköpings kommun
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-12
Gäller från och med 2018-07-01

Dnr KK18/324

2/13

Innehållsförteckning

1

Inledning ................................................................................ 3

2

Syfte........................................................................................ 3

3

Avgiftsreglering ..................................................................... 3

4

Taxa ........................................................................................ 4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5

Taxa

Tillfällig reklam och information ................................................... 4
Evenemang ................................................................................. 5
Serveringar .................................................................................. 6
Byggetablering ............................................................................ 7
Utanför butik ................................................................................ 8
Försäljning på Stora Torget utöver torgdagar.............................. 9
Tillägg........................................................................................ 10
Övrigt......................................................................................... 11

Allmänna avgiftsbestämmelser vid markupplåtelse ....... 12

Antagen av

Dnr KK18/324

3/13

1 Inledning
För att få använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för
måste polismyndighetens tillstånd inhämtas. Om tillstånd enligt 3 kap 1 §
Ordningslagen (1993:1617) har lämnats ifråga om sådan offentlig plats som
står under kommunal förvaltning, får kommunen ta ut ersättning för
användningen. Detta med stöd av lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för
vissa upplåtelser av offentlig plats, mm (1957:259). Om kommunen säger nej
till upplåtelse kan inte polisen utfärda tillstånd. Kommunen prövar ärendet med
hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och
tillgänglighet.

2 Syfte
Taxan gällande markupplåtelser har för avsikt att på ett så tydligt och
lättöverskådligt sätt informera om gällande taxor vid i anspråkstagande av
offentlig platsmark samt de kostnader och skyldigheter som medföljer vid
nyttjande av offentlig plats.

3 Avgiftsreglering
Taxan för markupplåtelser gäller från och med 2018-07-01. Förändringar i
taxan och årlig indexreglering fastställs av Kommunfullmäktige.

Taxa
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4 Taxa
4.1 Tillfällig reklam och information

Taxa

Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Pris

4.1.1

Tillfälliga
reklamskyltar

Under max 14 dagar
innan datumet för
aktuell aktivitet.
Priset avser per
påbörjad
tvåveckorsperiod.
Endast på av
kommunen
förutbestämta
platser

400: -

4.1.2

Tillfälliga
hänvisningsskyltar

Pris per skylt och
påbörjad månad.

400: -

4.1.3

Tillfällig
marknadsföring
och information

Tillfälliga reklamoch
informationsskyltar
affischering,
valaffischer eller
liknande i
samband med val,
cirkus, idrotts-,
kultur- eller
föreningsevenema
ng
Tillfälliga
hänvisningsskyltar
för byggtrafik i
samband med
byggnation
Marknasföring eller
information där en
fysisk person finns
på plats hela tiden
och står för
informationen/
marknadsföringen

Pris per kvadrat och
påbörjat dygn.
Denna typ av
aktivitet hänvisas till
Stora torget, Oppeby
torg, Östra torget
eller hamntorget.

40: -/kvm
och
påbörjat
dygn
min. avgift
400: -
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4.2 Evenemang
Rubrik
Cirkus, tivoli,
konsert,
Idrottstävling,
marknader,
festområde
och liknande
med inträde

Beskrivning
Priset avser per yta (max
1000 kvm) per påbörjat
dygn. Markhyra tas även
för dagar för etablering och
avetablering. Kostnader för
eventuella avstängningar,
skyltning, hyra av sopkärl
etc tillkommer. Vid
löpartävlingar och liknande
får sponsring och reklam
endast finnas under
tävlingsdagen vid start- och
målplats samt längs
tävlingsbanan vid officiella
vätskekontroller. För andra
tävlingar får sponsring och
reklam ske under
tävlingsdagen/tävlingsdaga
rna inom det tillståndsgivna
området.

Tid och yta
Pris per
påbörjat dygn

Pris
2000: -

4.2.2

Marknader,
Idrottstävlingar
loppisar och
likande
mötesplatser
utan inträde

Pris per
påbörjat dygn

1000: -

4.2.3

Mindre
evenemang

Priset avser per yta (max
1000 kvm) per påbörjat
dygn. Markhyra tas även
för dagar för etablering och
avetablering. Kostnader för
eventuella avstängningar,
skyltning, hyra av sopkärl
etc tillkommer. Vid
löpartävlingar och liknande
får sponsring och reklam
endast finnas under
tävlingsdagen vid start- och
målplats samt längs
tävlingsbanan vid officiella
vätskekontroller. För andra
tävlingar får sponsring och
reklam ske under
tävlingsdagen/tävlingsdaga
rna inom det tillståndsgivna
området.
Valbodar, informationsbord

Pris per
dygn, max 18
kvadratmeter

220: -/ dygn,
min. avgift
400: -

4.2.1

Taxa
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4.3 Serveringar

Taxa

4.3.1

Rubrik
Uteservering

Beskrivning
Tillstånd kan
endast tillstyrkas
under perioden 15
april-1 oktober

4.3.2

Uteservering

Tillstånd kan
endast tillstyrkas
under perioden 15
april-1 oktober

4.3.3

Serveringsvagn

Tillfällig
uppställning av till
exempel korvvagn.
(avgift för eventuell
el och
parkeringstillstånd
tillkommer)

Tid och yta
Per kvadratmeter
och säsong. En
skalenlig och
måttsatt ritning ska
bifogas i ansökan
Per kvadratmeter
och påbörjad
månad. En skalenlig
och måttsatt ritning
ska bifogas i
ansökan
Per år och plats, tre
dagar i veckan på en
yta av 3x6 meter

Pris
200: -/kvm
och
säsong

40: -/kvm
och
månad
min. avgift
400: 6500: -
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4.4 Byggetablering
4.4.1

Taxa

Rubrik
Byggnadsställning
Materialupplag
Manskapsbodar

4.4.2

Mobilkran, skylift

4.4.3

Container

4.4.4

Sprängning

Beskrivning

Tid och yta
Per kvadratmeter
och påbörjad
månad. En skalenlig
och måttsatt ritning
ska bifogas i
ansökan
Per dygn

Pris per påbörjad
vecka, max 10
kvadratmeter

Administrativ avgift
för sprängning
utanför
kommunens mark.
I fall kommunens
mark tas i anspråk i
samband med
sprängningen
tillkommer avgift för
markhyra.

Pris
30: -/kvm
och
påbörjad
månad,
min. avgift
400: 200: /dygn,
min. avgift
400: 200: /påbörjad
vecka,
min. avgift
400: 400: -
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4.5 Utanför butik
4.5.1

4.5.2

Taxa

Rubrik
Dekoration
utanför butik

Skyltvaror
utanför butik

Beskrivning
Dekoration i form av
tex. en blomma,
lykta eller dylikt som
inte verkar som
reklam för varor som
sälj i butiken
(gatupratare är ej
tillåtet)
Uppställning av
varor som
marknadsför varorna
som sälj i butiken
(gatupratare är ej
tillåtet)

Tid och yta
Per år, max 0,5
kvadratmeter intill
fasad

Pris
400: - per
år

Per kvadrat och
påbörjad månad

40: -/kvm
och
månad
min. avgift
400: -
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4.6 Försäljning på Stora Torget utöver torgdagar

Taxa

4.6.1

Rubrik
Julgranar

Beskrivning
Tillåts under
perioden 25
november till 24
december.

4.6.2

Jordgubbar

Tillåts under
perioden 15 juni-15
augusti

4.6.3

Tillfällig
marknadsföring
och information

Valbodar,
informationsbord

Tid och yta
Priset avser en
torgplats 3x6 meter
per säsong (fyra
dagar per vecka)
utöver torgdagarna
då taxa för torgdagar
tillämpas.
Priset avser en
torgplats 3x6 meter
per säsong (fyra
dagar per vecka)
utöver torgdagarna
då taxa för torgdagar
tillämpas.
Pris per dygn, max
18 kvadratmeter

Pris
840: /säsong

2100: /säsong

220: /dygn,
min. avgift
400: -
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4.7 Tillägg
4.7.1

Taxa

Rubrik
Ianspråkstagande
av avgiftsbelagd pplats

4.7.2

Parkering av
fordon på Stora
Torget

4.7.3

Avstängning av
gata

Beskrivning
Tilläggsavgift
utöver markhyran

I samband med
hyra av torgplats
kan, vid mån av
plats, tillstånd ges
för ett fordon per
torgplats.
Endast fordon eller
släpvagn, vilka är
direkt nödvändiga
för att kunna
bedriva försäljning
(ex. kylbil) kan ges
tillstånd.
Avgift för
administrativt
arbete i samband
med avstängning
av gata utöver
avgift för
markhyran, avgift
för eventuell hjälp
med den fysiska
avstängningen
tillkommer

Tid och yta
Pris per påbörjat
dygn

Pris per fordon på
en yta av max 5x2,5
meter.
Tillstånd i samband
med torghandel kan
endast ges mellan
kl. 07:00-18:00

Pris per
avstängning, loka
trafikföreskrift

Pris
Centrum
120: -/dag
Ytterområ
de 70:/dag
120: -/dag

200: (avgift för
markhyran
tillkommer
)
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4.8 Övrigt
Rubrik
4.8.1 Manifestation
Fackeltåg
Vandring
Kortege

4.8.2 Tidningsställ
4.8.3 Container för
insamlingar

Taxa

Beskrivning
Till exempel
nyårsvandring och
student promenad.
Kortege med fordon
till exempel
studentkortegen.
Kostnader för
eventuella
avstängningar,
skyltning, hyra av
sopkärl etc
tillkommer.
Till exempel
klädinsamlingar på
av kommunen
anordnade
återvinningsstationer

Tid och yta
Administrativ avgift
per ansökan

Pris
400: -

Per styck och år
Per styck och år

500: 500: -
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5 Allmänna avgiftsbestämmelser vid
markupplåtelse

Taxa



Priserna avser den avgiften som Nyköpings kommun tar ut för
markhyra och administration. Utöver det tillkommer Polismyndighetens
avgift för ansökan samt eventuella extra avgiftar för hjälp vid
avstängning, skyltning, hyra av sopkärl, extra städning, el etc.



Minimiavgiften för alla typer av markupplåtelser är 400: -



Skolklasser och Ideella föreningar så som tillexempel politiska partier
idrottsföreningar etc. debiteras 50 % av fastställd taxa, dock lägst
minimiavgiften på 400: -. Halveringen görs under förutsättning att
evenemanget är utan entreavgift och att arrangören inte tar ut en avgift
ifrån deltagarna i evenemanget.



Kommunal verksamhet skall vid nyttjande av allmän platsmark ansöka
om tillstånd hos polisen. 50 % av fastställd taxa debiteras
verksamheten, dock lägst minimiavgiften på 400: -. Detta under
förutsättning att det endast är kommunen som nyttjar upplåtelsen. Sker
upplåtelsen i samverkan med annan person, organisation, företag eller
förening debiteras full avgift.



Vid eventuell förändring i ansökan så som förändring av storleken på
ytan, uteblivet evenemang etc. ansvarar den sökande för att senast 14
dagar innan datumet för markupplåtelsen kontakta handläggaren på
gatuavdelningen Nyköpings kommun. I annat fall är den sökande
skyldig att betala avgiften enligt remissvaret. Minimiavgiften samt
eventuell avgift för administration för avstängning av gata kvarstår dock
trots uteblivet evenemang.



Inom upplåtet område ansvarar den sökande för gaturenhållning,
snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning under den period
som tillståndet avser.



Då markupplåtelsen upphör ansvarar den sökande för att område är
återställt i det skick som rådde före upplåtelsen. Den sökande svarar
för återställandet i det fall annat inte föreskrivs i kommunens remissvar.
Markupplåtelseavgift tas ut till dess återställningen skett. I det fall
återställningen ej sker har kommunen rätt att utföra återställandet på
den sökandes bekostnad.



Kommunen har rätt att med omedelbar verkan begära att tillståndet till
markupplåtelsen återkallas i det fall då kommunens lämnade villkor ej
efterlevs.



Överlåtelse av tillstånd till annan part accepteras inte.
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Taxa

Om en upplåtelse måste avbrytas på grund av akuta arbeten som till
exempel ledningsarbeten eller dylikt, svarar tillståndsinnehavaren för
borttagandet och återställning av eventuellt material som denne har på
ytan samt de kostnader borttagandet och återställningen medför.
Eventuella inkomstbortfall på grund av akuta arbeten ersätt inte av
kommunen.
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