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Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds
kom- mun
Tillfällig reklam och information
Rubrik
Tillfälliga reklamskyltar

Tillfälliga hänvisningsskyltar
Tillfällig marknadsföring
och information

Beskrivning
Tillfällig reklam- och
informationsskyltning, affischering eller liknande i samband med val, cirkus, idrotts-, kultureller föreningsevenemang
Tillfälliga skyltar för
byggtrafik i samband
med byggnation

Tid och yta
Under max 6
veckor innan
specificerad
aktivitet.
Endast på av
kommunen förutbestämda
platser
Per skylt och
påbörjad månad

Information eller
marknadsföring där
en fysisk person
närvarar och står för
informationen eller
marknadsföringen

Denna typ av
aktivitet hänvisas till Järntorget

Kostnad
0 kr

400 kr

0 kr

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

Beskrivning
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

Tid och yta
Per påbörjat
dygn

Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Pris

Ambulerande försäljningsvagnar

Större modell, registrerade fordon

Per plats och
år

3000 kr

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

Kostnad
2000 kr

0 kr
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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

Sprängning & borrning

Administrativ avgift

Per överenskommen period

400 kr

Byggskyltar, skyltmast
och liknande

Reklam för entreprenörer, konsulter etc.

Per skylt och
månad

400 kr

Rubrik

Beskrivning

Tid och yta

Pris

Julgranar

Tillåts under perioden
24 november till 24
december

Torghandel, en dag i
veckan

Fredagshandel

Per plats och
år. 3 x 2 meter.

2500 kr

Torghandel, sex dagar
i veckan

Måndag – lördag

Per plats och
år. 3 x 2 meter

5000 kr

Torghandel, fyra månader

Måndag – lördag

Per plats och
tertial. 3 x 2
meter

4000 kr

Tillfällig plats

En dag

Per plats och
gång. 3 x 2
meter

200 kr

Minsta avgift 400 kr

Minsta avgift 400 kr
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Försäljning på torg
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Övrigt
Rubrik

Beskrivning

Tid och yta
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Manifestation, fackeltåg, vandring och kortege

Pris
0 kr

Container för insamlingar

Till exempel för insamling av kläder eller
återvinningsplatser på
allmän platsmark

Per styck och
år

400 kr

Kundvagnsgarage

I anslutning till centrumhandel

Per styck och
år

5000 kr

