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1 Bakgrund
Polismyndigheten upplåter offentlig plats med stöd av ordningslagen (1993:1617). Enligt
ordningslagen ska samtliga ansökningar om att disponera offentlig plats inges till
polismyndigheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska inhämtas innan
tillstånd lämnas. Om nämnden avstyrker får tillstånd inte lämnas.
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats,
m.m., ger möjlighet för kommunen att bestämma en upplåtelseavgift. Detta med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, sökandes fördel av denna, kommunens kostnader och övriga
omständigheter. Kommunfullmäktige beslutar om beräkningsgrunderna för avgifterna.

2 Syfte
Syftet med dokumentet är att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt informera om gällande
taxor vid nyttjande av allmän platsmark i Oxelösunds kommun.

3 Styrning
Taxan för markupplåtelser gäller från och med den 1 januari 2017. Årliga indexregleringar och
förändringar i taxan fastställs av nämnden.
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4 Taxa
4.1 Tillfällig reklam och information
Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Kostnad

4.1.1

Tillfälliga reklamskyltar

Tillfällig reklam- och
informationsskyltning,
affischering eller
liknande i samband
med val, cirkus,
idrotts-, kultur- eller
föreningsevenemang

0 kr

4.1.2

Tillfälliga hänvisningsskyltar

4.1.3

Tillfällig marknadsföring
och information

Tillfälliga skyltar för
byggtrafik i samband
med byggnation
Information eller
marknadsföring där en
fysisk person närvarar
och står för
informationen eller
marknadsföringen

Under max 6
veckor innan
specificerad
aktivitet.
Endast på av
kommunen
förutbestämda
platser
Per skylt och
påbörjad månad
Denna typ av
aktivitet
hänvisas till
Järntorget

0 kr

400 kr

4.2 Marknader, cirkus och tivoli
Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Kostnad

4.2.1

Evenemang med
inträde, exempelvis
cirkus, tivoli, konsert,
marknader och
festområde

Per påbörjat dygn

2000 kr

4.2.2

Evenemang utan
inträde, exempelvis
cirkus, tivoli, konsert,
marknader och
festområde

Pris per dygn. Priset
gäller även för dagar
för etablering och
avetablering.
Eventuella kostnader
för avstängningar,
skyltning, el, hyra av
sopkärl, VA,
renhållning etc.
tillkommer
Eventuella kostnader
för avstängningar,
skyltning, el, hyra av
sopkärl, VA,
renhållning etc.
tillkommer

0 kr
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4.3 Servering
4.3.1

Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Pris

Ambulerande
försäljningsvagnar

Större modell,
registrerade fordon

Per plats och år

3000 kr

4.4 Byggetablering
Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Pris

Byggnadsställning,
materialförråd,
containers eller
arbetsbodar

Skall tillämpas vid
byggnationsarbeten

Per kvadratmeter och
påbörjad månad

30 kr

Mobilkran eller
skylift

Skall tillämpas vid
byggnationsarbeten

Per påbörjat dygn och
maskin

30 kr

4.4.3

Sprängning &
borrning

Administrativ avgift

Per överenskommen
period

400 kr

4.4.4

Byggskyltar,
skyltmast och
liknande

Reklam för
entreprenörer,
konsulter etc.

Per skylt och månad

400 kr

4.4.1

4.4.2

Minsta avgift
400 kr

Minsta avgift
400 kr
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4.5 Försäljning på torg
Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Pris

4.5.1

Julgranar

Tillåts under
perioden 24
november till 24
december

4.5.2

Torghandel, en
dag i veckan

Fredagshandel

Per plats och år.
3 x 2 meter.

2500 kr

4.5.3

Torghandel, sex
dagar i veckan

Måndag – lördag

Per plats och år. 3 x 2
meter

5000 kr

4.5.4

Torghandel, fyra
månader

Måndag – lördag

Per plats och tertial. 3
x 2 meter

4000 kr

4.5.5

Tillfällig plats

En dag

Per plats och gång. 3 x
2 meter

200 kr

0 kr

4.6 Övrigt
Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

4.6.1 Manifestation,
fackeltåg,
vandring och
kortege
4.6.2 Container för
insamlingar

Pris
0 kr

Till exempel för
insamling av kläder
eller återvinningsplatser
på allmän platsmark

Per styck och år

400 kr
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5 Allmänna bestämmelser vid markupplåtelse
•

Utöver avgifterna som Oxelösunds kommun tar ut tillkommer Polismyndighetens
avgift för eventuell ansökan om användning av allmän platsmark.

•

Ideella föreningar, skolor, politiska partier, idrottsföreningar med mera undantas
debiteringen förutsatt att evenemangen sker utan ett vinstdrivande syfte. Detta gäller
även kommunala verksamheter och bolag.

•

Den sökande ansvarar för gaturenhållning och vinterväghållning inom upplåtet område
under den period som tillståndet avser.

•

Sökande ansvarar för återställning av området i det skick som rådde före upplåtelsen. I
det fall återställning ej sker har kommunen rätt att utföra återställandet på den sökandes
bekostnad.

•

Kommunen har rätt att omedelbart återkalla ett tillstånd om villkoren ej följs.

•

Överlåtelse av tillstånd till annan part accepteras inte.

•

Vid behov akuta arbeten, som till exempel lednings- eller anläggningsarbeten, har
kommunen rätt att avbryta upplåtelsen och återkalla tillståndet. Den sökande svarar för
borttagandet och återställningen på denna yta för att underlätta arbetet. Eventuella
förluster till följd av detta ersätt inte av kommunen.

•

Torghandel kräver inte polistillstånd. Kommunens lokala ordningsföreskrifter för
torghandel skall tillämpas.

