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Torg- och marknadsplatser
Hanaskog
Torg- och grönområde vid Torgvägen
Knislinge
Sönnanvidstorget, Mickels torg
Broby
Torget
Sibbhult
Torget
Glimåkra
Jeppatorget
Marknadsplats vid Grottevägen
Andra platser för försäljning och evenemang
Generellt
Försäljnings- och serveringsplatser samt platser för publika
evenemang utöver ovanstående platser kan anvisas på kommunal
mark av Samhällsbyggnadsavdelningen, Mark och exploatering.
Avgifter för torg- och gatuplatser samt andra allmänna platser i Östra Göinge
Upplåtelse

Kr/dag

1. Försäljningskiosker/stånd för snabbmat,
godis, glass, lotterier, livsmedel, blommor,
kläder med mera.
2. Julgransförsäljning
3. Cirkus, tivoli med mera
a) upp till 300 platser
b) > 300 platser
c) fr o m dag två debiteras 50 % av
avgiften
4. Utställnings- och visningsvagnar per vagn

Kr/mån
150

1.500

Årsavgift kr per
plats en dag/vecka
5.000

250
500
1.000

150
Kr/m2/mån

5. Uteservering med avgränsad yta på
trottoar/torg
6. Byggarbetsplats o dyl som tar allmän plats
i anspråk

50
50
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Avgifter handel och
Evenemang, allmänna platser

Ärenden avseende upplåtelse av allmän plats enligt ovan handläggs av
Samhällsbyggnadsavdelningen, Mark och exploatering.
Avgift skall betalas mot faktura från kommunen.
Moms tillkommer på avgifterna.
Ideella föreningar registrerade i kommunen debiteras inte avgifter för upplåtelse.
Ideell förening kan efter överenskommelse med Samhällsbyggnadsavdelningen, Mark och
exploatering, ansvara för upplåtelse i andra hand då föreningen anordnar julmarknad eller
liknande evenemang.
Den upplåtna platsen skall alltid hållas välvårdad. Platsen skall städas av nyttjaren efter
upplåtelsen. Vid behov av efterstädning har kommunen rätt att debitera nyttjaren sin
självkostnad för sådan åtgärd.
På vissa platser kan anslutning till elnätet göras. Vid anslutning debiteras faktiskt kostnad för
el om mätare ansluts. I annat fall görs debitering efter beräknad förbrukning.
Avgifterna enligt punkt 1-6 indexregleras med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI
1980=100) per den 1 januari varje år från och med år 2017. Basmånad för uppräkningen är
oktober månad 2015.
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