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NYBRO KOMMUN
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Planeringsavdelningen
Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström
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Dnr 13/TS0013

TAXOR för gatu, torg och övriga allmänna platser inom Nybro kommun
Gäller fr o m 2013-01-01
Upplåtelsens ändamål

Zon m m

Avgiftsbelopp kronor/år

A. FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL

1. Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster,
varmkorv samt glass.

1
2

11666,7783,-

2. Lotterikiosk

Månad
14 dgr

545,293,-

3. Torgplatsavgift A-plats (24 kvm)

Helår
Halvår
Kvartal
Dag

4751,2851,1703,233,-

4. Torgplatsavgift B-plats (12 kvm)

Helår
Halvår
Kvartal
Dag

2375,1423,856,116,-

5. Elanslutning (torgplats)

Helår
Halvår
Kvartal
Dag

718,432,264,36,-

6.Julgransförsäljning

Vecka
Dag

484,149,-

7. Gångbaneservering, restaurangverander
och friluftsservering.

0-50 kvm
1417,-/säsong
50-100 kvm 2125,-/säsong
> 100 kvm 2836,-

8. Parkeringsplats inom tomtmark

2123,-

B ANNAT MERKANTILT ÄNDAMÅL

1. Annonspelare

enl. säskilt avtal

2. Cirkus, tivoli eller nöjesfält

992,-/dygn inkl el. vatten
710,-/dygn
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Upplåtelsens ändamål
3. Uppställning av reklambuss, rullande
utställningar o dyl.

Zon m m

Avgiftsbelopp kronor/år
142,-/plats och dag

4. Ledningar/kablar för bredband

Helår

2,50 kr/m

C ÖVRIGA ÄNDAMÅL

1. Nyttjande av gång- gatu- och allmän
mark såsom: Upplag, bodar, provisoriska byggnader, byggnadsställningar,
torgarrangemang o dyl

0,70 kronor/kvm och dag
Minimiavgift 300,- Maximiavgift 10 000,-

2. Dispenser för tunga transporter

417,-/beslut

3a. Dispenser för boende
3b. Dispenser för arbetande
3c. Dispenser för kunder
3d. Dispenser för utställare
3e. Dispenser för värdetransporter

274,-/beslut
274,-/beslut

4. Banderoller

Se allmänna bestämmelser nedan
punkt 6.

5. Flyttning av trafikfarligt uppställda fordon
och skrotbilar på allmän mark.
Förvaringskostnad

Självkostnad.

6. Felparkeringsavgift
Förhöjd felparkeringsavgift
Stannat eller parkerat så att fara uppstår
eller trafiken onödigtvis hindras eller störs
(3 kap 47 §)
Stannat eller parkerat på gång- eller
cykelbana (3 kap 48 §)
Stannat eller parkerat på ej tillåten sida
av vägen (3 kap 52 §)
Stannat eller parkerat på eller inom ett
avstånd av 10 m före övergångsställe,
cykelöverfart eller korsande cykelbana
eller gångbana (3 kap 53 §)

200,400,-

59,-/dag

Stannat eller parkerat i vägkorsning eller
inom 10 m från korsande körbanas
närmaste ytterkant (3 kap 53 §)
Stannat eller parkerat i ett spärrområde
(3 kap 53 §)
Stannat eller parkerat för annat än påeller avstigning på busshållplats
(3 kap 54 §)
Parkerat framför infart till fastighet eller så
att trafik till eller från fastigheten
väsentligen försvåras (3 kap 55 §)
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Stannat eller parkerat inom område med
förbud att stanna eller parkera.
Stannat eller parkerat på sträcka med
förbud att stanna eller parkera.
Stannat eller parkerat i körfält för fordon i
linjetrafik.
Stannat eller parkerat för annat ändamål
än på- eller avstigning på plats avsedd för
rörelsehindrad.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Avgiften inbegriper ersättning endast för den normala gaturenhållningen,
som åvilar kommunen. Därmed är tillståndshavaren skyldig att dels utföra och bekosta
eventuella återställande av marken i det skick den hade före upplåtelsen och dels extra
behov av gaturenhållning.
2. Ideella föreningar, skolklasser eller likvärdiga organisationer är befriade från avgift. Detsamma
gäller om annan ansvarig söker för arrangemanget med ideella föreningar,
skolklasser eller likvärdiga organisationer till största del ingår (typ julskyltning)
3. Avgift skall om ej annat överenskommes erläggas i förskott.
4. Basavgiften regleras med 100% av SCB:s konsumentprisindex med 1980
som basår. Till grund för justeringar lägges indextalet 1 oktober
1995,
1987,
dvs d v s
256,9. Indexregleringen sker per den 1 januari varje år.
5. Beträffande punkterna A. Försäljningsändamål pkt. 5 samt B. Annat merkantilt ändamål pkt 1
och 2 tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.
6. Två fasta stolpanläggningar finns för banderoller vid Storgatan(föreningsbanken) och
Jutarnas väg (vid prästgården). Sökanden svarar för uppsättning, kontinuerlig tillsyn samt
nedtagning. Banderollerna skall vara väl spända samt i övrigt snyggt uppsatta
Sökanden svarar för all form av skador och skadeståndsanspråk mot tredje man som banderollerna
kan orsaka. Banderollerna skall uppsättas så att fri höjd om minst 4,5 m uppnås.
Storleken på banderollerna bör ej överstiga 9,0 m x 0,6 m samt vara försedda med många
små hål, slitsar el dyl för att minska vindmotståndet.
7. Zonindelning: Zon 1 avser Nybro centralort begränsat av Grönvägen-Sveaplan-LånggatanKyrkoesplanaden-Järnvägen. Zon 2 övriga delar av Nybro centralort samt yttre tätorter.
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