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Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats inklusive 
torghandel 
 
Denna taxa fastställdes av tekniska utskottet 2014-05-21 och 
Kommunfullmäktige 2014-06-30 och gäller från och med 2015-01-01.  
 
Föreskrifternas tillämpningsområde 
1§Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats, 
med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats m.m. samt 3 kap. 1-2 §§ Ordningslagen 
(1933:1617) om allmän ordning och säkerhet.  
 
För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av 
polismyndigheten. Ansökan ska göras skriftligt till polisen. Kommunen är 
remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas. Annan 
kommunal mark än offentlig kan upplåtas efter särskild överenskommelse 
med tekniska kontoret.  
 
Vid all upplåtelse av offentlig platsmark ska de av kommunfullmäktige 
lokala ordningsföreskrifterna följas. Det åligger även nyttjaren att återställa 
området och söka nödvändiga tillstånd (bygglov etc.) 
 
Avgifter 
2§ Avgift enligt denna taxa ska betalas till Vaggeryds kommun i förskott 
(minst 5 dagar) mot faktura. Taxan är om inget annat anges befriad från 
mervärdesskatt.  
 
Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges om särskilda skäl 
föreligger. Politiska och ideella föreningar eller organisationer betalar halv 
avgift. Ingen avgift tas ut av skolklasser.  
 
  



Förslag till taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats inklusive torghandel 
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§ 3 Avgifter för torghandel 
 
 Dagsplats 

kr/dag 
Månad 
kr/dag/v 

Halvår 
kr/dag/v 

Årsplats 
kr/dag/v 

Kommunens 
marknadsbord i 
Skillingaryd och 
Vaggeryd 

100kr 200kr 1000kr 1500kr 

Annan plats 
(efter tillstånd av  
tekniska kontoret). 

75kr 150kr 750kr 1000kr 

Kostnad för el ingår i priset. 
 
§ 4 Avgifter för övrig försäljning 
 
 Dagsplats 

kr/dag 
Månad 
kr/dag/v 

Halvår 
kr/dag/v 

Årsplats 
kr/dag/v 

Tillfällig 
försäljningsvagn 
(korv, glass eller 
likn.). 

100kr 200kr 1000kr 1500kr 

Julgrans-
försäljning 100kr 200kr - - 

Varuexponering, 
trottoarpratare, 
gatuställ eller 
liknande. 

Ingen avgift Ingen 
avgift 

Ingen 
avgift 

Ingen 
avgift 

 
§ 5 Avgifter för aktiviteter, evenemang och liknande 
 
För aktiviteter, arrangemang, marknader, cirkus, mötestält, utställningar 
eller liknande tas ingen avgift ut. 
  
§ 6 Avgifter för icke kommersiella upplåtelser 
 
För tillfälligt upplag av material och schaktmassor samt uppställning av 
byggskylt, byggnadsställning, manskapsbod, container, skylift eller liknande 
på offentlig plats: 
 
5kr /m2/vecka. Minsta debitering är 500kr. 

För avspärrningar, trafikregleringar och utfärdande av trafikföreskrifter tas 
den faktiska kostnaden ut. 


