
 
ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

________________________________________________________NR 23 
 

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV TORGPLATSER SAMT ANNAN OFFENTLIG 
PLATS 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 § 114, ändrades senast 2012-03-    §     att 
gälla fr o m. 2012-04-01. 
 
Eslövs kommun beslutar följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för 
vissa upplåtelser av offentlig plats med mera, avgiftslagen (1957:259). 
 
Innehåll och tillämpningsområde 
Kommunen har enligt avgiftslagen rätt att ta ut avgifter för användningen av offentlig 
plats, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen givit tillstånd till 
användningen. Kommunen har också rätt att ta ut avgift för användning av salutorg. 
 
Avgiftens storlek ska vara skälig med hänsyn till ändamålet för upplåtelsen, nyttjarens 
fördel av den, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga 
omständigheter. 
 
Taxan avser upplåtelser enligt ordningslagen (1993:1617) och lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun. 
 
Taxan jämkas av Miljö och Samhällsbyggnad om särskilda förhållanden föranleder 
detta. För speciella ändamål som inte finns med i taxan får överenskommelse ske med 
Miljö och Samhällsbyggnad i varje enskilt fall. 
 
Allmänna bestämmelser 
 
I  Tillstånd 

 
 1. Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats utfärdas av polismyndigheten. 
 2. För kiosker, affischpelare, skyltar et cetera krävs bygglov som söks hos miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 
   
II  Villkor 

 
 1. Utrymme inom berörd fastighet ska i första hand användas innan offentlig plats tas 

i anspråk. 
 2. Det ianspråktagna området ska hållas väl avgränsat och skyltat så att risk för 

olyckor inte uppstår. 
 3. Området ska besiktigas före och efter ianspråktagandet. Besiktningen görs 

gemensamt av en representant för förvaltningen och en representant för sökanden. 
 4. Övriga villkor och ordningsföreskrifter för upplåtelsen framgår av tillståndsbeviset 

för upplåtelsen. 



   
III  Avgifter 

 
 1. Upplåtelseavgifterna är momsbefriade. Skulle dessa regler ändras och 

upplåtelserna bli momspliktiga ska avgifterna justeras med hänsyn till detta. 
 2. Angivna avgifter gäller varje påbörjad tidsenhet. 
 3. För avgiftsbelagda upplåtelser tas i vissa fall ut en minsta avgift enligt 

avgiftstabellen, som huvudsakligen täcker kommunens administrativa kostnader 
för upplåtelsen. 

 4. Avgiften erläggs i normala fall i förskott, men kan vid kortare upplåtelser erläggas 
i efterskott. 

 5. Avgiften inbegriper inte kostnader för att återställa den disponerade marken i 
ursprungligt skick, inte heller eventuellt fördyrade kostnader för gaturenhållning, 
snöröjning eller parkskötsel. Dessa kostnader debiteras, i förekommande fall, 
sökanden separat. 

 6. Upplåtelse under kortare tid för humanitära och politiska ändamål samt ideella 
framställningar utan vinstintressen är avgiftsfria. 

   
IV  Indexreglering 

 
 1. Avgiftsbeloppen är anpassade till Statistiska Centralbyråns (SCB) 

konsumentprisindex (totalindex) för 2009. Indexreglering ska ske den 1 januari 
varje år med hänsyn till det indextal som gällde för oktober månad föregående år. 
Erhållna avgiftsbelopp avrundas till jämna krontal. 

   
V  Ansvarig myndighet 

 
 1. Kommunens beslutanderätt enligt denna taxa utövas av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. 
   
 
Avgifter 
 
I  Försäljningsändamål Avgift Minsta 

avgift per 
upplåtelse 
 

 1. Torghandel på salutorg (Stora torg)   
 1.1 Fast plats 100 kr/m2/år 3 000 kr 
 1.2 Tillfällig plats 100 kr/dag 

 
 

 2. Kiosk för tidningar, tobak, glass, korv, 
konfektyr m m med en ianspråktagen yta 
upp till 30 m2 

  

 2.1 Fast kiosk 11 000 kr/år  
       Tillkommande avgift för yta över 20 m2 700 kr/m2/år  



 
I  Försäljningsändamål Avgift Minsta 

avgift per 
upplåtelse 
 

 2.2 Tillfällig kiosk (bortföres varje dag efter 
avslutad försäljning) 

200 kr/dag 
Max avgift/år 11 000 kr 
 

 

 3. Uteservering 50 kr/m2/månad 1 500 kr 
 

 4. Julgransförsäljning, max 100 m2 800 kr/vecka/plats 1 000 kr 
 

 5. Annan försäljning 
     ianspråktagen yta under 10 m2 
     ianspråktagen yta över 10 m2 

 
100 kr/dag 
10 kr/m2/dag 
 

 
300 kr 
300 kr 

II  Annat kommersiellt ändamål 
 

  

 1. Reklamplatser, skyltmontrar et cetera   
 1.1 Affischpelare, reklamtavla et cetera 

(permanent) 
500 kr/m2 reklamyta/år 1 500 kr 

 1.2 Reklamskylt (tillfällig), byggskylt 300 kr/st/mån 300 kr 
 1.3 Reklamskylt vid butik (trottoarpratare), 

skyltvaror max 3 m2 
 

300 kr/st/år 300 kr 

 2. Cirkus, tivoli, uppträdande et cetera   
 2.1 Skytteskogen i Eslöv 800 kr/dygn  
 2.2 Annan plats 500 kr/dygn 

 
 

III  Övriga ändamål 
 

  

 1. Byggnadsupplag, bodar, ställningar, kranar 
et cetera 

  

 1.1 Ordnad mark 35 kr/m2/månad 800 kr 
 1.2 Oordnad mark 

 
8 kr/m2/månad 500 kr 

 2. Containers, lastflak 400 kr/st/månad 400 kr 
 
---------------------------- 


