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Taxa för upplåtelse av allmän plats
i Falköpings kommun
(Antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2012)
(Gäller från och med den 1 juni 2012)

§1
FÖRSÄLJNING
1 Torghandel på Stora Torget
Avgift för saluplats med torghandel på Stora Torget, med undantag
för dag när frimarknad äger rum, erläggs enligt följande.
a) För fast saluplats på 3,0 x 3,5 meter erläggs följande årsavgifter.
Årsplats 1 dag/vecka................................................................1 500:2
dagar/vecka.....................................................................2 000:3
”.....................................................................3 000:4
”.....................................................................4 000:5–6 ”.....................................................................5 000:Avgiften erläggs till kommunen senast den 31 januari för löpande
kalenderår.
b) För tillfällig saluplats på 3,0 x 3,5 meter erläggs en avgift
per dag om...............................................................................150:c) De försäljare som bedriver verksamhet av hobbykaraktär (ej affärsinriktad verksamhet) och som saluför huvudsakligen egna produkter
samt personer som försäljer skogsbär, vilda blommor, svamp och
dylikt som de själva plockat, ska inte erlägga avgift vid tillfällig försäljning på torget. Detta gäller även ideella föreningar och skolklasser.
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2 Frimarknad på Stora Torget, Trätorget och Köttorget
Vid frimarknaderna under april och oktober på Stora Torget,
Trätorget och Köttorget erläggs avgift per marknadsdag.
Lokala livsmedelsproducenter får nyttja Dotorpsgatan, delen
Trädgårdsgatan–Storgatan.
a) För saluplats om 3,0 meter längd............................................300:b) För saluplats om 3,0 meter längd på Nygatan, delen
Köttorget 3 till Trätorget...........................................................200:-

3 Taxa för eluttag på Stora Torget, Trätorget och Köttorget
a) Årsabonnemang 1–2 dagar, för varje uttag.............................800:-/år
Årsabonnemang 3–6 dagar, för varje uttag.............................1 600:-/år
b) Övriga anslutningar, endags....................................................48:4 Gångbaneservering
Restaurangveranda och friluftsservering, per kvadratmeter
och säsong...................................................................................100:-

5 Annat kommersiellt ändamål
a) Tivoli eller dylik nöjesanordning (inklusive anslutning
till vatten och elnät samt kostnad för eventuell trafikavstängning samt renhållning. Förbrukningsavgifter
debiteras separat). Per dag.....................................................750:b) Cirkus, per dag.........................................................................750:c) Annat kommersiellt utnyttjande av allmän plats per
kvadratmeter och påbörjad vecka............................................1:25
Minimiavgift..............................................................................200:-
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6 Annat ändamål
(Medskyldighet att återställa plats i före upplåtelsen befintligt skick)
a) Ställningar samt rivningar
*Enbart gångbana, per kvadratmeter och månad....................12:50
Minimiavgift............................................................................250:* Intrång på körbana, per kvadratmeter och månad.................12:50
Minimiavgift............................................................................250:b) Upplag, bodar och dylikt
* På parkmark, per kvadratmeter och månad..........................12:50
Minimiavgift............................................................................250:* På körbana eller gångbana, per kvadratmeter och månad....12:50
Minimiavgift............................................................................250:c) Skyltvaror, trottoarpratare m.m. – årsavgift..............................500:d) Mötestält och lotterivagnar
* Mötestält, per dag (kommersiell verksamhet)........................125:* Mötestält (ej kommersiell verksamhet)..................................Avgiftsfritt
* Lotterivagn (eller lotteristånd), per dag (gäller även på
salutorgen och under marknadsdagar)..................................125:* Lotterivagn eller lotteriplats för föreningar verksamma i
Falköpings kommun...............................................................Avgiftsfritt
§2
Avgiftsbeloppen ovan revideras varje år i samband med fastställandet
av nästkommande årsbudget.
§3
Lagenlig mervärdeskatt tillkommer på eluttag.
§4
Tekniska nämnden kan, efter prövning i varje särskilt fall, medge undantag från ovan angivna föreskrifter, ävensom i beslut om undantag ange
de närmare villkor som därvid ska gälla.
§5
Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att vid behov
ändra beloppen i taxan. Taxan bör över tid följa kostnadsutvecklingen
(KPI basmånad augusti 2008). Delegationen avser dock höjning med
max 5 procent per år.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Denna kommunala författning ersätter författningen 2009:07.
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