
Taxor inom verksamhetsområde Offentlig utemiljö 2023

Antagna TN den 24 novermber 2022 § 104

Gällande från och med  2023-01-01

Avgift 
(momsbefriade)

Minsta avgift per 
upplåtelse

Övrigt

Fast torgplats för blommor, 
frukt, grönsaker, livsmedel, 
kläder etc.

500 kr/plats/mån 1 000 kr exkl va o el

Tillfällig torgplats för 
blommor, frukt, grönsaker, 
livsmedel, kläder etc.

100 kr/plats/dag Gamla torg i Sjöbo. Exkl va o el

Tillfällig torgplats för 
blommor, frukt, grönsaker, 
livsmedel, kläder etc.

50 kr/plats/dag Lövestad och Vollsjö enligt lokala 
ordningsföreskrifter. Exkl va o el

50 kr/dag 10 ampere
120 kr/dag 16 ampere
200 kr/dag 32 ampere

Julgransförsäljning 1 000 kr 1 dec - 24 dec
Avgift Minsta avgift per 

upplåtelse
Övrigt

Uteservering 200 kr/m2/år 2 000 kr Säsong arpil-september

Varuställ 200 kr/lm/år 400 kr Löpmeter fasad
Reklamskyltar/gatupratare/
skyltvippor/beachflaggor 
vid butik, byggtavlor etc.

1000 kr/år/skylt

Banderoller 2000 kr/vecka + 
självkostnadspris 
för upp-
/nedmontering

Exempelvis Handelsklubben. 
Uppsättning och nedmotering 
ingår.Avser i mån av plats, endast 
platser där upphängning är möjlig.

Arrangemang (t.ex. cirkus, 
tivoli, nöjestält, marknad, 
motionslopp etc.)

500 kr/dygn Max 10 affischer/arrangemang ingår 
i avgiften. Exkl va o el. Avser dagar 
som marken tas i anspråk. 

Affischering, tillfällig 
skyltning

150 kr påbörjad 
vecka

300 kr

Valkampanjsaffischering Avgiftsbefriade Hänvisas till specifika platser enligt 
beslut

40 kr/m2 påbörjad 
månad.

500 kr Ordnad mark ex. gata, körbanor, 
parkytor.

15 kr/m2 påbörjad 
månad.

300 kr Ej ordnad mark ex. grusytor

Containers, lastflak, 
byggsäckar  etc.

500 kr/st påbörjad 
månad

500 kr längre tid än sju dygn

Byggnadsupplag, bodar, 
ställningar, kranar/lift etc.

Försäljningsändamål

Annan upplåtelse av offentlig 
plats

Torghandel  enligt lokala 
ordningsföreskrifter för 
torghandel

Elanslutning



Containers, lastflak, 
byggsäckar etc.

Avgiftsbefriade kortare tid än sju dygn

Flaggplatser 2500 kr/år/plats

Avgift

Grävningstillstånd inkl. 
TA-plan (föranmälan)

1500

Akut grävningstillstånd 
inkl. TA-plan 
(efteranmälan)

2000

TA-plan 1000
Generell TA-plan 3000/år

Förlängning grävtillstånd 
eller TA-plan 

1000

Vite

Godkänd TA-plan 
/grävningstillstånd saknas

12000

TA-plan 
/grävningstillstånd följs 
inte

10000

Tidsförlängning av 
tillstånd ej begärt innan 
sluttid

1000/dag

Informationsskylt med 
ledningsägare eller 
bygherre saknas

5000

Bortschaktade eller 
överfyllda polygon- och 
fixpunkter

10000

Kommunens flaggplatser

Grävningstillstånd och 
trafikanordningsplan

- Torghandel momsbefriad, övrig 25 % moms
- Antagna marknadstaxor framgår i Taxor inom verksamhetsområde Fritid
- Tekniska förvaltningen kan göra undatag från taxorna om sökande är bidragsberättigad förening samt uppfyller de villkor som finns 
upptagna i KF beslut § 3/2018.  Trots ett sådant undantag erläggs en avgift, ett fast belopp om  500 kr per ansökan.

Övrigt

Kan nyttjas vid återkommande gatuarbeten av mindre 
komplexitet. Giltighet ett år.

Grävningstillstånd och 
trafikanordningsplan


	Blad1

