
 

 

 

 

 

 

 

Taxa för upplåtelse av 
torghandelsplatser och övriga 
allmänna platser i Nynäshamns 
kommun 
Beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-09 §105 

Gäller från 1 september 2021 
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1 § Allmänt 

Vid upplåtelse av saluplatser på allmän försäljningsplats och vid upplåtelse av annan 

allmän plats, som står under kommunens förvaltning ska avgift erläggas med följande 

belopp. En generell ansökningsavgift om 700kr tas ut vid ansökning. 

 

1.1 Torghandel 

Upplåtelse Avgift 

Fast saluplats 70 kr/m2 och månad 

Tillfällig saluplats 30 kr/m2 och dag 

I avgiften ingår inte el, vatten eller renhållning. 

 
1.2 Tillfällig försäljning, allmän platsmark 

Försäljningens art Avgift 

Marknader med inslag av 

affärsverksamhet 

2 500 kr/dag 

Annan försäljning, inklusive 

julgransförsäljning 

490 kr/dag 

2 400 kr/vecka 

Mobil försäljningsenhet (exv 

Foodtruck) 

500 kr/vecka 

Tillfällig försäljning av ideell 

karaktär (skolklasser, föreningar) 

Ingen avgift 

I avgiften ingår inte el, vatten eller renhållning 

 
1.3 Uteservering 
 

Avgift 

Uteservering 100 kr/m2 och månad 

 

1.4 Affischering m.m 

Upplåtselens art Avgift 

Affischpelare och tavlor 490 kr/m2 affischyta och år 

Tillfällig affischering i samband 

med arrangemang (högst 4 

veckor) 

330 kr/upplåtelse 

Tillfällig affischering av typ ideell 

verksamhet, partier 

Ingen avgift 

Byggskylt och varumärkesskylt 6 200 kr/plats och år 

Trottoarpratare 500 kr/år 
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1.5 Cirkus m.m 
 

Avgift 

Cirkus, tivoli, motorshower och 

liknande verksamheter 

2 500 kr/dag 

Mötestält 2 500 kr/vecka 

I avgiften ingår inte el, vatten eller renhållning 

 
1.6 Övrigt 
 

Avgift 

Container 330 kr/påbörjad vecka 

Upplag, bodar, provisoriska 

byggnader, byggnadsställningar 

50 kr/m2 och månad 

Annat nyttjande av allmän plats 50 kr/m2 och månad 

 

2 § 

Avgiften för upplåtelse betalas av sökande 

 

3 § 

Avgift betalas i förskott om inte samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat. 

För avgift som uttages i efterskott och som inte betalas inom tid som anges i räkning, 

utgår efter förfallodagen ränta för år enligt en räntefot som motsvarar det av Riksbanken 

fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av åtta procentenheter. 

 

4 § 

Fastställda avgiftsbelopp ska från och med 2023 årligen indexregleras, varvid 

omräkning ska ske enligt förändringen i konsumentprisindex för varje föregående 

oktober månad i förhållande till oktober 2021, vilken månad utgör basindex. Beräkning 

av indexförhållandet ska göras med en decimal. Avgiftsbeloppet ska avrundas till 

närmaste lägre hela tiotal kronor. 

 

5 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, nedsätta avgift eller besluta att 

avgiften helt stryks. 


	Namnlös



