Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun
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Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Kommunen har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig platsmark, om
platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till användningen. Taxa för
upplåtelse av offentlig platsmark antogs av kommunfullmäktige § 156/2013-11-25. Taxan avser
upplåtelser enligt ordningslagen (1993:1 617), de kommunala lokala ordningsföreskrifterna samt
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun.

Allmänna bestämmelser
1. Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark utfärdas av polismyndigheten, undantaget
torgplatser.
2. För stationära kiosker, uteserveringar, affischpelare, fasta reklamskyltar etc. krävs normalt bygglov

Villkor
1. Utrymme inom berörd fastighet skall i första hand användas innan offentlig plats tas i anspråk, vid
t.ex. uteserveringar.
2. Det ianspråktagna området skall hållas väl avgränsat och skyltat så att risk för olyckor inte uppstår.
3. Området ska besiktigas före och efter ianspråktagandet. Besiktningen görs gemensamt av en
representant från Leksands kommun och en representant för sökanden.
4. Övriga villkor och ordningsföreskrifter för upplåtelsen framgår av tillståndsbeviset för upplåtelsen.

Avgifter
1. Upplåtelseavgifterna är momsbefriade.
2. Angivna avgifter gäller varje påbörjad tidsenhet.
3. För avgiftsbelagda upplåtelser uttas i vissa fall en minsta avgift enligt avgiftstabellen, som
huvudsakligen täcker kommunens administrativa kostnader för upplåtelsen.
4. Avgiften erläggs mot faktura.
5. Avgiften inbegriper inte kostnader för att återställa den disponerade marken i ursprungligt skick,
inte heller eventuellt fördyrade kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel. Dessa
kostnader debiteras i förekommande fall sökanden separat.
6. Uthyrning av Leksands kommuns offentliga platsmark är avgiftsbelagd för kommersiella intressen.
Avgiften styrs enligt kommuns taxa. Uthyrning under kortare tid för ideella föreningar och
organisationer, skolklasser samt humanitära organisationer och föreningar är avgiftsfria.
7. Avgift erläggs för den tid polistillstånd beviljas.
8. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, nedlagd
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.

Taxan
Taxan justeras årligen efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex.
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1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.
Tabell nedan visar vilken avgift Leksands kommun tar ut för respektive ändamål vid upplåtelse av
offentlig platsmark.

Ändamål:
1.2 Försäljning.
Zon

Avgift

Kiosker fasta och
säsongsbetonade

Zon 1-2

Särskilt avtal krävs samt
ev. bygglov.

Torgplatser

Specifika
platser vid
Torget och
Audio Video

250kronor per dag

Anmärkning

Kommunen upplåter fyra tillfälliga
försäljningsplatser för torghandel
på vardera 3 x 6 m.
Två platser är belägna på Torget
vid Nordea Bank och två platser i
anslutning till Coop Konsums
parkering vid Audio Video
I avgiften ingår inte uppsättning,
nedtagning och tillhandahållande
av torgstånd. För nyttjande av el
tillkommer 50 kronor per dag.

Uteservering från 1maj
tom 30 september

Zon 1:

100 kronor per kvm och
säsong, dock lägst 1000
kronor.

Zon 2:

50 kronor per kvm och
säsong, dock lägst 500
kronor.
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1.3 Byggetablering av olika slag.

Uppslag, bodar,
byggställningar el
liknande

Mobilkran, Skylift,
container eller liknande

Zon

Avgift

Zon 1:

30 kronor per påbörjad kvm
och månad dock lägst
500kronor

Zon 2:

15 kronor per påbörjad kvm
och månad dock lägst
500kronor

Zon 1:

400 kronor per påbörjad
vecka

Zon 2:

200 kronor per påbörjad
vecka

Anmärkning

1.4 Evenemang el liknande.

Markdisposition
er i samband
med
evenemang,
mässor,
marknader,
kultur, idrott el
liknande.

Zon

Avgift

Anmärkning

Zon 1:

Område från 1-99 kvm 300kr
från första dygnet. Därefter
150kr/dygn.

Elförbrukning vid
evenemang:
Elförbrukning som förbrukas i
samband med evenemang
avtalas genom Dala Energi
och arrangören.

Område från 100-999kvm 600kr
från första dygnet. Därefter
300kr/dygn.
Område större än 1000kvm
1200kr från första dygnet.
Därefter 600kr/dygn.

Zon 2:

Område från 1-99 kvm 150kr
från första dygnet. Därefter
75kr/dygn.
Område från 100-999kvm 300kr
från första dygnet. Därefter
150kr/dygn.
Område större än 1000kvm
Därefter 300kr/dygn

Gropen:
”Gröna rummet”
och
Hembygdsgårdarna:

Cirkus

Paradplatsen

Vid större evenemang skrivs
separata avtal med
överenskommelse om
avgifter mellan arrangören
och Leksands kommun.
För ideella föreningar, och
skolklasser: ingen avgift så
länge de följer Leksands
kommuns riktlinjer. Gäller ej
upplåtelse i direkt anslutning
till bakgrundsverksamhet.
Specifikt avtal gällande
städning etc.

500 kronor per
upplåtelsetillfälle.
Separata avtal mellan arrangör,
kyrkan och Leksands kommun
görs upp vid varje
upplåtelsetillfälle.
2000 kronor per arrangemang
kronor

Specifikt avtal gällande
städning etc.
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1.5 Reklam och skyltar etc.
Zon

Avgift

Kommunens
Exponeringstavlor

Zon 1-2

500 kronor/veckan

Reklamställ/
Trottoarpratare

Zon 1:

500 kronor butik och år

Zon 2:

250 kronor butik och år

Zon 1:

500 kronor butik och år

Zon 2:

250 kronor butik och år

Zon

Avgift

Demonstrationsobjekt i
direkt anslutning till egen
butikslokal.

Anmärkning

1.6 Övrig upplåtelse.
Övrig upplåtelse.

Anmärkning

Övriga upplåtelseändamål i
denna avgiftstabell som
korresponderar direkt mot
ändamålet för vilket ett
polistillstånd utfärdas
använder man sig av de
eller de närmast likvärdiga
ändamål/-en.
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2. Garantiavgifter för städning

Städning ombesörjs av sökande
Städning ombesörjs av LeksandsbostäderGata Park.

Avgift

Anmärkning

3000 kronor/tillfälle

Återbetalas vid
godkänd städning

Faktisk kostnad

3. Avspärrningar och trafikregleringar
Avgift
Planerade avspärrningar, skyltningar etc.
som utförs av personal på
Leksandsbostäder-Gata Park.

Oplanerade avspärrningar, skyltningar etc.
som utförs alltid av Leksandsbostäder-Gata
Park.

Anmärkning

Faktisk kostnad *)

Grundavgift 5000 kronor +
faktisk kostnad.

*) Om den som fått markupplåtelse beviljad, ordnar nödvändig avspärrning/avstängning på annat sätt
än genom anlitande av Leksandsbostäder- Gata Parks personal tillkommer endast avgift för
inspektion. Inspektion av skyltningar och avspärrningar ska alltid utföras av representant för
Leksandsbostäder- Gata Park eller för Trafikenheten på Leksands kommun.

4. Elförbrukning
Avgift
Elförbrukning.

Anmärkning

Faktisk kostnad
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5. Kartbilaga: Zonindelning

Zon 1: Centrala delarna av Noret.
Zon 2: Övriga delar utanför zon1, förutom ”fasta platser”.

Figur 1) Kartbild visar zon 1.
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6. Kartbilaga: Fasta platser.

Fasta platser: Gropen, Hembygdsgårdarna, ”Gröna rummet” samt Paradplatsen.

Figur 2) Karta visar var fasta platser är belägna dvs. Gropen, Hembygdsgårdarna, ”Gröna rummet”
samt Paradplatsen.
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7. Kartbilaga: Platser för torghandel.

Figur 3) Kartbild visar var de fyra torgplatserna är belägna.
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