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TAXA
Gäller från och med
2019-02-18
KF § 54.2019
KF § 133.2018
KF § 155.2012

TAXOR FÖR ALLMÄNNA PLATSER INOM NYBRO KOMMUN
Datum för revidering: Årligt beslut om uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
Ansvarig för revidering: Stadsträdgårdsmästare, Samhällsbyggnad
Diarienr: KS-2018-366
Upplåtelsens ändamål

Tid/yta

Avgiftsbelopp kronor

1.Torgplatsavgift (24 m²)
a. Fast årsplats, *förtur
b. Fast halvårsplats, **ej förtur
c. Fast kvartalsplats, **ej förtur
e. Tillfällig veckoplats
d. Tillfällig dagplats

Helår
Halvår
Kvartal
Vecka
Dag

5030 kr
3030 kr
1800 kr
740 kr
250 kr

2. Torgplatsavgift (12 m²)
a. Fast årsplats, *förtur
b. Fast halvårsplats, **ej förtur
c. Fast kvartalsplats, **ej förtur
e. Tillfällig veckoplats
d. Tillfällig dagplats

Helår
Halvår
Kvartal
Vecka
Dag

2520 kr
1510 kr
910 kr
370 kr
120 kr

3. Elanslutning exkl. moms (torgplats)

Helår
Halvår
Kvartal
Vecka
Dag

760 kr
460 kr
280 kr
110 kr
40 kr

4. Uteservering

1500 kr/***säsong
0-50 m²
50-100 m² 2250 kr/***säsong
3000 kr
>100 m²

5. Parkeringsplats, tillfällig inom allmän platsmark

Dag

A. FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL

510 kr

B ANNAT KOMERSIELLT ÄNDAMÅL
1. Bildväxlare

Enligt avtal

2. Tivoli

Avgiftsfritt
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Upplåtelsens ändamål

Tid/yta

Avgiftsbelopp kronor

3. Uppställning av reklambuss, försäljningsvagn, rullande
utställningar och dyl. på annan allmän platsmark än torget

Dag

1030 kr

4. Trottoarpratare

Helår

360 kr

C ÖVRIGA ÄNDAMÅL
1. Nyttjande av gång- gatu- och allmän
mark såsom: Upplag, bodar, markutrustning och dyl.

0,70 kr/ m² och dag
Minimiavgift 320 kr
Maximiavgift 10 600 kr

2. Dispenser för tunga, breda, långa transporter

510 kr/beslut

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

Självkostnad
Självkostnad

5. Felparkeringsavgift
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen
(1998:1276)

300 kr enligt nedan

Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom
tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats
eller annan markering (3 kap. 49 §)
Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar,
utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §)
Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller
motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva eller
motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan att
angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
Parkerat fordon på en huvudled (3 kap. 55 §)
Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde
(8 kap. 1 §)
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § och föreskrifter enligt 10 kap. 14 §
trafikförordningen (1998:1276)

300 kr enligt nedan

Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras
Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras
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Parkerat fordon på fel sida av vägen enligt bestämmelser om
datumparkering
Parkerat fordon längre än tillåten tid
Parkerat fordon utan att visa att avgift eller motsvarande är
betald
Parkerat fordon utan att parkeringsskiva eller motsvarande
har använts
6. Förhöjd felparkeringsavgift
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen
(1998:1276)

600 kr enligt nedan

Stannat eller parkerat på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
Stannat eller parkerat mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 m före
ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart
(3 kap. 53 §)
Stannat eller parkerat i en vägkorsning eller inom 10 m från
korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
Stannat eller parkerat i ett körfält eller en körbana för fordon
i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §)
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller
avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap.
54 §)
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller
avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst
fordonsslag (3 kap. 54 §)
Parkerat fordon framför infart till fastighet eller så att
fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras
(3 kap. 55 §)
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter
enligt 10 kap. 1 § och föreskrifter enligt 10 kap. 14 §
trafikförordningen (1998:1276)

600 kr enligt nedan

Stannat eller parkerat inom område där fordon inte får
stannas eller parkeras
Stannat eller parkerat på plats där fordon inte får stannas
eller parkeras
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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, politiska partier 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. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna
avgifterna enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV) som fastställs i oktober månad året före. Basår 2018.
Summorna justeras till jämna tiotal.
5. Beträffande punkterna A. Försäljningsändamål pkt. 3 samt B. Annat kommersiellt ändamål pkt 1
och 2 tillkommer lagstadgad
mervärdesskatt.
* förtur. Innehavaren av fast årsplats har förtur att hyra platsen.
** ej förtur. Sökande för fast årsplats har förtur till platsen.
*** Säsong innebär sommarsäsong 1 april till 31 oktober eller vintersäsong 1 november till 31 mars
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