2015-01-01

Taxor från 1 januari 2015
Taxa för upplåtelse av offentlig plats
för kommersiella ändamål
Fullsortimentkiosk
Övrig kiosk eller vagn
Alt. för säsongsförsäljning
Handdragen kärra
Julgransförsäljning
(en plats = max 10 P-platser)
Tältmöte

1 januari 2015:
2 265 kr / mån
2 010 kr / mån
/
766 kr / säsong
1 000 kr / plats och säsong
800 kr / plats och dygn

Cirkus, tivoli och liknande
Mindre cirkus, tivoli och liknande
Reklamplatser
(affischtavlor, montrar kartskåp
mm)
Övriga ändamål
Uteservering, sommartaxa 1/431/10
Uteservering, vintertaxa 1/1131/3
Arbetsbod, byggbod,
manskapsvagn, byggställning,
container, byggnadsarbete
Byggkran, skylift eller dylikt
Event på torg, parker, strand eller
andra
platser (undantagen är ideell
verksamhet)
Konsert och större tillfälliga
arrangemang
Byggnads-, väg- och gatuarbeten
Gatupratare

1 915 kr / plats och dag m.
föreställning
1 000 kr
plats och dag m.
föreställning
51 kr / plats och vecka + moms
32 kr / m2 och mån, dock minst
500 kr
64 kr / m2 och mån
32 kr / m2 och mån
32 kr / m2 och mån, dock minst
500 kr
51 kr / dag, dock minst 500 kr
500 kr / dag 1, därefter 200 kr/dag

1 500 kr / plats och dag m.
föreställning
/ utgår
500 kr / år

Annat
Dispenser för trafik (tung, lång,
bred)

350 kr / st
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Trädfällningsansökan
Avstängning genom övertäckning av biljettautomat. Maximal hyra
En bilplats första dagen
Bilplats 2 och fler vid samma område och dag, per
bilplats
Tillkommer per bilplats och dag utöver den första
dagen
Tillfällig inkoppling Va och dylikt
inkl förbrukning

350 kr / ansökan
5 000 kr / tillfälle (maxbelopp)
500 kr / dag 1
100 kr / plats och dag
50 kr / plats och dag

600 kr/tillfälle och anläggning

Taxa för torgplatser
Fast försäljning på 15 kvm

2700 kr/år

Tillfällig försäljningsplats på 15 kvm

115 kr/dag

Icke yrkesmässig försäljning max 2 kvm

avgiftsfritt

Taxa för begravning av smådjur
Arrendeavgift 10 år
För kommuninvånare
Icke kommuninvånare

1 300 kr
2 600 kr

Avgift för ytterligare 10 år
För kommuninvånare
650 kr
Icke kommuninvånare
1 300 kr
Extra grävning, för ytterligare djur i samma grav
400 kr
Gravsten
400 kr
Gravstenarna skall vara utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att
gräsklippning mm obehindrat kan utföras.
Platta
650 kr
Med namn och data ingraverat
Taxa för nybyggnadskartor

Förenklad nybyggnadskarta med mätning

2400 kr

