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Taxor för upplåtelse av allmän platsmark 2020
Taxor för upplåtelse av allmän platsmark 2020.
Grundavgift, tillkommer som handläggningsavgift
för samtliga ärenden, förutom för torghandel

369:-/gång

Torghandel
Högsäsong 1/4 – 30/9
Månadsvis per ruta 3x3m Stora Torget (inkl. tält)
Månadsvis per ruta 3x3m Hagatorget

500:-/månad
300:-/månad

Lågsäsong 1/10 – 31/3
Månadsvis per ruta 3x3m Stora Torget (inkl. tält)
Månadsvis per ruta 3x3m Hagatorget

375:-/månad
200:-/månad

Tillfällig plats
Per ruta 3x3m Stora Torget (inkl. tält)
Per ruta 3x3m Hagatorget

160:-/dag
120:-/dag

El vid torghandel

58:-/dag
150:-/månad

Food trucks
Månadsvis per fordon Stora Torget (inkl. el)
Månadsvis per fordon Hagatorget (inkl. el)
Månadsvis per fordon Skutberget (inkl. el)

1700:-/mån
1500:-/mån
1000:-/mån

Uteservering
Högsäsong 1/4 – 30/9
Zon 1 (Tingvallastaden)
Zon 2 (Haga)
Zon 3 (Herrhagen)

27,50:-/kvm och vecka
15,50:-/kvm och vecka
10:-/kvm och vecka

Lågsäsong 1/10 – 31/3
Zon 1 (Tingvallastaden)
Zon 2 (Haga)
Zon 3 (Herrhagen)

20:-/kvm vecka
11:-/kvm vecka
7,50:-/kvm vecka
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Arrangemang med försäljning/inträde
Stora Torget
Zon 1 (västra delen 1000 kvm)
Zon 2 (östra delen 1500 kvm)
Efterföljande försäljningsdagar
Upp- och nedmonteringsdagar utan försäljning

3500:- första försäljningsdagen
4000:- första försäljningsdagen
1000:-/dag och zon
576:-/dag

Norra Fältet
Zonindelat, med 10 000 kvm per zon
Upp- och nedmontering

3000:-/dag och zon
576:-/dag

Sandgrundsparken
Evenemangsdelen
Upp- och nedmontering

30 000:-/dag
585,50:-/dag

Vatten vid evenemang (15/4 - 1/10)
Stora torget
1000:-/per evenemang
Norra fältet
1000:-/per evenemang
Affischering
Reklamtavlor och pelare (grundas på kvm skyltyta) 986:-/kvm och år
Byggskyltar och liknande (grundas på kvm skyltyta) 614:-/kvm och år
Uppställning av fordon och byggarbetsplats
Utställningsbuss och liknande
614:-/dag
Uppställning av reklamfordon vid evenemang
614:-/dag
Container, flak, baracker och liknande
92,50:-/dag
Skylift, mobilkran
92,50:-/dag
Upplag, byggnadsställningar mm
30,50:-/kvm och månad
Trottoarpratare
Trottoarpratare Zon 1 (Tingvallastaden) 805:-/år
Trottoarpratare Övriga platser

492:-/år

Tidningsställ

1760:-/år och ställ

Markvärme
Gångbaneuppvärmning
(ej kommunala anläggningar på allmän plats)

18:-/kvm och år, minimiavgift 1000 kr
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Villkor
Tillstånd för att nyttja offentlig plats söks och utfärdas av polismyndigheten. Utrymme inom den
egna fastigheten ska i största möjliga utsträckning användas före den offentliga platsen. Vid behov
skall den upplåtna ytan besiktigas både före och efter nyttjandet.
Eventuella återställningskostnader ingår inte i avgiften utan bekostas helt av sökanden.
Nödvändig extra renhållning samt kostnader för el- och vattenanslutningar och energi ingår inte i
kostnaden utan debiteras sökanden.

Avgiftsbefriade upplåtelser
(ideell, frivillig verksamhet mm)
• Aktiviteter med politiskt innehåll. Apellmöten.
• Information om föreningsverksamhet och uppställning av bord eller liknande i mindre
omfattning.
• Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande. Hjälpverksamhet,
exempelvis insamlingar.
• Lotterier anordnade av ideella föreningar.
• Skolungdomars försäljning av bröd och liknande.
• Interna bokningar, gjorda av Karlstads kommun
För mer information om taxorna se uppgifter på hemsidan och länken där till de lokala
ordningsföreskrifterna om torghandel.

