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Salutorgsplatser och
upplåtelse av offentlig plats
Avgifter i Falu kommun
Revidering av Avgifter för salutorgplatser och upplåtelse av offentlig plats i Falu kommun från och med 1 juni 2012 (beslut KF § 48, 2012-04-12). Diarienummer T&F0026/12513;KS0212/12. MSN0290/16-31

Avgifter för salutorgsplatser och upplåtelse av offentlig
plats i Falu kommun
Beroende av vad platsen ska användas till och var den ligger så tas en avgift ut vid nyttjande.
SYFTE FÖR NYTTJANDE AV PLATS
A Försäljning
B Annan handel
C Övriga ändamål
D Övrigt
E Avgiftsbefriad upplåtelse

PLACERING
Avgiftsklass I - Innanför inre ringen
Avgiftsklass II - Utanför inre ringen
Se karta på baksidan. Den inre ringen begränsas av Gruvgatan, Engelbrektsgatan, Nybrogatan, Trotzgatan och
Korsnäsvägen.

A. Försäljning
Avgift tas ut per påbörjad 9 kvm (3x3 meter) 12 timmar/dag. Avgifterna gäller upp till 9 kvm.
För yta däröver uttas 50 procent av avgiften
Kiosk och salutorgsplats - uppställning av kiosk enligt Falu kommuns riktlinjer.
Avgiftsklass I

7 500 kr/år
625 kr/månad
156 kr/vecka
31 kr/dag

Avgiftsklass II

50% av avgiftsklass I, se belopp ovan.

Mer än 12 timmar/dag

50% tillägg på beloppen ovan.

Julgransförsäljning

Per dag 5 kr/kvm

B. Annan handel
Uteservering

Avgift per månad

Avgiftsklass I

26 kr/kvm

Avgiftsklass II

13 kr/kvm

Reklamställ, varuställ och annan utsmyckning

Avgift per månad

Affischpelare, affisch- och reklamtavlor

50 kr/kvm (skyltyta)

Rörliga affischpelare, affisch- och reklamtavlor

200 kr/kvm (skyltyta)

Tillfällig affischering

25 kr/kvm (affischyta)

Uppställning av reklamställ/varuställ, entrématta utanför butik

110 kr/kvm

C. Övriga ändamål
Övrigt

Avgift

Mötestält, tivoli och dyl

Per påbörjad 9 kvm: 160 kr/dag

Mark för byggnadsverksamhet

Per vecka 3 kr/kvm

Containrar, mobilkranar och dyl

Per vecka 320 kr/enhet

Annan upplåtelse i mindre omfattning och begränsad tid

Per vecka 3 kr/kvm

Tavlor för tillfällig företagsinformation

Per månad 25 kr/kvm

D. Övrigt
Elström
Fast saluplats /annan varaktig upplåtelse
Volt

Tid kl 7.30–19.00

Inkl kväll/natt, totalt

Volt 220

Per månad 190 kr

Per månad 375 kr

Volt 380

Per månad 375 kr

Per månad 750 kr

Tillfällig saluplats /annan tillfällig upplåtelse
Volt

Tid kl 7.30–19.00

Inkl kväll/natt, totalt

Volt 220

Per dag 30 kr

Per dag 60 kr

Volt 380

Per dag 60 kr

Per dag 120 kr

I förekommande fall enligt mätning.

Avgiftsbelagd parkeringsplats
Omfattar upplåtelsen avgiftsbelagd parkeringsplats tar
kommunen ut avgift för intäktsbortfall beräknat på 60%
beläggning. Kostnader för övertäckning, demontering
och montering av parkeringsautomater/-mätare debiteras
nyttjaren.
Kostnader och intäktsbortfall
Om upplåtelsen i övrigt förorsakar kostnader eller intäktsbortfall för kommunen, så äger kommunen rätt att
kompensera sig för detta.
Mervärdesskatt
Mervärdesskatt tillkommer på avgifter för reklamanordningar, parkerings- och elförbrukningsavgifter.
Debitering
Förskottsdebitering tillämpas i största möjliga utsträckning. Lägsta avgift vid debitering är 350 kr.
F-skattebevis
Den som använder offentlig plats ska kunna uppvisa
F-skattsedel. Härifrån undantages sådan försäljning som
bedöms ske i ”ringa omfattning”, d v s försäljning som
inte är att betrakta som affärsverksamhet.

E. Avgiftsbefriad upplåtelse
1. Uppställning av bord, skärmar, beachflaggor och
liknande för information och försäljning i mindre omfattning av lotterier, skrifter, alster, loppmarknader,
brödförsäljning, julgranar med mera som arrangeras av
politiska partier, ideella föreningar, religiösa föreningar och skolungdomar.
2. Apellmöten, demonstrationståg, marscher, korteger,
löpartävlingar och liknande.
3. Marknader och arrangemang som anordnas med ideellt
syfte eller kommunalt engagemang.
4. Affischering och reklamtavlor för politiska partier i
samband med valkampanjer.

Karta avgiftsklasser
Streckad markering visar inre ringen.
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