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Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för annat ändamål än att utföra arbeten på väg eller schaktningsoch ledningsarbete till exempel för uteservering, placering av reklamskyltar och övrigt tillfälligt användande av
allmän plats, söks tillstånd hos polismyndigheten med hänvisning till Ordningslagen. I sådana ärenden inhämtar
polismyndigheten alltid yttrande från kommunen, vilken har rätt att avstyrka ansökan.
Kommunen har rätt att ange de villkor som behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka
i fråga om skötsel och drift av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Ersättning för
användning av offentlig plats regleras i bestämmelserna Avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

ÄNDAMÅL

AVGIFT
KR

ANMÄRKNING

A. FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL
A1. Försäljning
(t.ex. korv, glass, pasta, tidningar)
1. Säsong

2. Permanent
3. Korttidsförsäljning

2 000

200

Per plats, max 25 m2 och
påbörjad månad exklusive
avgift för uppställning av
bord och stolar
Avgift bestäms i varje enskilt fall
Per dag, max 15 m2.
Vid större yta bestäms
avgiften i varje enskilt fall

A2. Torgplatsavgift
Växjö Stortorg, Norra delen
1. Fast helplats (ca 14 m2)
2. Fast halvplats (ca 7 m2)
3. Tillfällig helplats
4. Tillfällig halvplats
För el-anslutning tillkommer:
1-fas 10 amp.
3-fas 16 amp.

4 000

Per kalenderår

2 000

Per kalenderår

200

Per dag

100

Per dag

40
70

Per dag
Per dag

ÄNDAMÅL
A3. Julgransförsäljning och
jordgubbsförsäljning

AVGIFT
KR

ANMÄRKNING

500

Per plats och påbörjad vecka

1. Tillfälliga uteserveringar

50

Per m och påbörjad månad

2. Tillfälliga uteserveringar på gågator

70

Per m och påbörjad månad

3. Friluftsserveringar och dylikt, avser
tillfälliga serveringar utan inhägnad

-

Avgift bestäms i varje enskilt fall

-

Tillkommer 70 procent av
gällande dygnsavgift

A4. Uteservering

OBS!
Till ovanstående punkt A1 och A4.1 vid
ianspråktagande av avgiftsbelagd parkeringsplats

ÄNDAMÅL

AVGIFT
KR

2
2

ANMÄRKNING

B. FÖR ANNAT REKLAM-, KULTUR- OCH UTSTÄLLNINGSÄNDAMÅL
Ideella föreningar är avgiftsbefriad från detta avsnitt med undantag för B3 punkt 6

B1. Affischering
1. Fasta (t ex affischpelare)

390

Per m2 affischyta och år

2. Affischer

500

Per tillstånd dock max 20 st

1. Kartskåp, skyltskåp och dylikt

1 645

Per styck och tillfälle dock
längst ett kalenderår

2. Lös gatureklamskylt, varuställning mm,
högst två st per tillstånd, max bredd 100
cm och längd 120 cm

1 500

Per tillstånd dock längst ett
kalenderår

B2. Övriga reklamplatser
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B3. Idrottstävling, utställning, festival,
marknad, konsert, cirkus, politisk
sammankomst m.m.
1. Arrangemang i centrum

500
1 000

Per dag och plats
< 25 m2 t.ex. tält
> 25 m2 t.ex. info buss

2a. Spetsamossen

1 000

Per dag

2b. Cirkus utan vilda eller exotiska djur

-

2c. Cirkus med vilda eller exotiska djur

1 000

Per dag

3. Del av Stortorget, norra delen under
avgiftsbelagd tid

2 000

Per dag + 70 % av gällande
parkeringsavgift

4. Del av Stortorget, södra delen under
avgiftsbelagd tid

2 000

Per dag + 70 % av gällande
parkeringsavgift

5. Stortorget, norra eller södra delen
under icke avgiftsbelagd tid

2 000

Per dag och del

6. För större evenemang t.ex. konserter
där entré utgår, per dag

12 000

Detta avser även då arrangören
är ideell förening

OBS!
Norra och södra delen av Stortorget räknas som två olika platser

Avgiftsfritt

AVGIFT
KR

ÄNDAMÅL
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C. ÖVRIGA ÄNDAMÅL
C1. Upplagsplatser, byggnadsområden,
byggnadsställningar, bodar,
inplankningar m.m.
2

1. För ianspråktagen yta om högst 10 m

2. För ianspråktagen yta som har en
2
storlek överstigande 10 m

300

För första påbörjade veckan,
därefter 400 kr per påbörjad vecka

300

Per påbörjad vecka + 100 kr per
2
påbörjad 15 m och vecka

-

Avgift bestäms i varje enskilt fall

-

50 % av avgiften enligt punkt 12 ovan

-

25 % av avgiften enligt punkt 12 ovan

3. Vid längre tid än 6 månader
4. Utanför centrum
5. Parkmark utanför centrum

C2. Containers

1000
1500

Vecka 1
Vecka 2 och framåt

C3. Elanslutning i samband med olika
arrangemang
1. Vattentorget
2. Storgatan
3. Tegnerströget, avslutande delen av
Storgatan mellan Västra Esplanaden
och Liedbergsgatan

OBS!
Till ovanstående punkt C1och C2 vid
ianspråktagen avgiftsbelagd parkeringsplats

300

Per dag vid korta arrangemang

300

Per dag vid korta arrangemang

300

Per dag vid korta arrangemang

-

Tillkommer 70 % av gällande
dygnsavgift

