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TAXA
för upplåtelse av offentlig plats
Tekniska nämnden

Godkänd av tekniska nämnden 2016‐09‐08 § 89
Antagen av kommunfullmäktige 2016‐11‐15 § 213

C4 Teknik
Kristianstads kommun
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Del 1

Formalia kring taxa för nyttjande av offentlig plats

Lagrum
Den s.k. avgiftslagen (SFS 1957:259) ger kommuner rätt att ta ut en ersättning för upplåtelse
av offentlig plats.
Ordningslagen (SFS 1993:1617) skiljer i huvudsak mellan två olika former av upplåtelse av
offentlig plats. Å ena sidan kan en upplåtelse vara i form av ett tillstånd för anordnande av en
offentlig tillställning eller en allmän sammankomst (2 kap 4 § ordningslagen). Å andra sidan
krävs tillstånd för all annan markanvändning som strider mot det på platsen planenligt
upplåtna ändamålet (3 kap 1 § ordningslagen).

Avgifter
Avgift för nyttjande av offentlig plats ska utgå med ett belopp som kan anses skäligt med
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.
Taxan ska fastställas kommunfullmäktige.

Taxa
Denna taxa ersätter tidigare taxa ”grunder och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, KF
1996-12-10 § 243. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 2017-01-01.
Taxan räknas upp under år 1 i varje ny politisk mandatperiod med första uppräkningen år
2019.
C4 Teknik debiterar alla kostnader utom uthyrning av scenen i Tivoliparken, idrottsplatser
samt idrotts- och kulturarrangemang på evenemangsområdet på Täppetstranden som debiteras
av kultur och fritidsförvaltningen.

Likabehandling och förutsägbarhet
Den nya taxan bygger på likabehandlingsprincipen, att den ska vara förutsägbar och det ska
vara enkelt att utläsa vad olika nyttjanderätter kostar.
Vissa aktiviteter har särskilt fastställda taxor beroende på om det är en kommersiell eller
ideell aktör eller om det är ett samarrangemang eller ett kommunarrangemang. Andra
aktiviteter har en taxa beroende på vilken zon aktiviteten hålls inom.

Kommersiell eller ideell aktör
En kommersiell aktör definieras som en aktör som bedriver en verksamhet som omsätter
pengar och bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former, ofta kallad näringsidkare eller
företagare. Även verksamhet som bedrivs ideellt eller till självkostnad kan anses som
kommersiell om den bedrivs i konkurrens med liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte.
En ideell aktör definieras som en aktör som bedriver en verksamhet på ett organiserat sätt utan
direkt vinstsyfte och om verksamheten ändå genererar vinst så går vinsten in i den ideella
verksamheten igen. Jämför med en idrottsförening där eventuell vinst går tillbaka till
idrottsföreningen. Ideellt arbete sker ofta i föreningar, nätverk eller som volontärarbete.
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Samarrangemang kommunen och extern part
Ett samarrangemang med kommunen är ett arrangemang som oftast ingår i
kommunledningskontorets evenemangsplan och där kommunens evenemangsfunktion varit
drivande i att få ett större arrangemang till Kristianstad.
Syftet med dessa samarrangemang är att ge kommuninvånarna ett utbud av evenemang som
annars inte hade placerats i Kristianstads kommun.
Samarrangemang kan vara i samarbete med extern part som kan vara ideell eller kommersiell.
Samarbete med kommersiell part inbegriper bl.a. att ett avtal upprättas som reglerar alla
ekonomiska förutsättningarna mellan kommunen och samarbetsparten.

Kommunala arrangemang
För arrangemang som kommunens förvaltningar ordnar på kommunal ägd mark utgår ingen
avgift. Däremot ska polistillstånd för offentlig tillställning eller allmän sammankomst sökas.
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Del 2

Zonindelning

Kommunfullmäktige har beslutat att dela in kommunen i tre zoner som anses olika attraktiva och
därmed kostar olika mycket vid nyttjande. Zonerna illustreras på kartbilagor tillhörande taxan.

Zon 1
Gågatorna och torgen i Kristianstad centrum.
Evenemangsområdet på Täppetstranden under perioden maj-september.

Zon 2
Delar av Kristianstad centrum, område vid Högskolan Kristianstad, Naturum och
Idrottsområde söder med Arenan samt Åhus centrum, Åhusparken och Åhus idrottsplats med
tillhörande parkering.

Zon 3
Övriga platser i kommunen
Evenemangsområdet på Täppetstranden under perioden oktober-april

Kartor zonindelning
Kartor över zonindelningen återfinns sist i denna taxa.
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Del 3

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Denna taxa anger kostnader för respektive beskriven nyttjanderätt. Kostnaden debiteras
månadsvis i förskott eller enligt överenskommelse per kvartal eller annat. Kostnaden debiteras
efter att polistillstånd är beviljat.
Vid engångsaktiviteter debiteras kostnaden efter att polistillstånd är beviljat.
Avgift för nyttjanderätter som inte är beskrivna i denna taxa ska beslutas av Tekniska nämnden
och därefter föras in i taxan vid nästa revidering.
Evenemangsområdet på
Täppetstranden

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Idrottsarrangemang

10 000 kr för 1 dag

‐

Enligt avtal

beachhandboll m.fl.

15 000 kr för 2 dagar
‐

‐

Ideellt arrangemang av idrotts‐ och ‐
kulturell karaktär

2 000 kr /dygn

2 000 kr /dygn

Kostnad per byggdag då stranden inte är 2 000 kr / dag
tillgänglig för allmänheten

2 000 kr / dag

2 000 kr / dag

Kostnad för städning, avspärrning, åter‐ 5 000 kr
ställning, material m.m.

5 000 kr

Enligt avtal

Scenen i Tivoliparken

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Tom scen

625 kr per tillfälle eller 625 kr per tillfälle 625 kr per tillfälle eller
dag
eller dag
dag

25 000 kr 3‐fler dagar
Slutet företagsarrangemang

(inkluderar liten yta framför scenen)

10 000 kr /dag

Scen med utrustning, personalkostnader 1250 kr per tillfälle 1250 kr per tillfälle 1250 kr per tillfälle eller
tillkommer enligt teaterns taxa
eller dag
eller dag
dag
(inkluderar liten yta framför scenen)
Tivoliparken

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

10 000 kr för 1 dag
Upplåtelse för offentlig tillställning som är
15 000 kr för 2 dagar
inhägnad
25 000 kr 3‐fler dagar

50 %

Enligt avtal

8 000 kr för 1 dag
Upplåtelse för offentlig tillställning ej
12 000 kr för 2 dagar
inhägnad
20 000 kr 3‐fler dagar

25 %

Enligt avtal

1‐5 tillfällen 100 kr/gång

‐

‐
Upplåtelse för enklare återkommande
ideella arrangemang ex gymping

6‐10 tillfällen 500 kr
11‐15 tillfällen 800 kr
16‐20 tillfällen 1000 kr
Därefter 100 kr /gång

Kostnad för städning, avspärrning, åter‐ 5 000 kr
ställning, material m.m.

5 000 kr

Enligt avtal
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Evenemangsplatsen Härlövs ängar

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

8 000 kr för 1 dag
Upplåtelse för offentlig tillställning som är
12 000 kr för 2 dagar
inhägnad
20 000 kr 3‐fler dagar

50 %

Enligt avtal

4 000 kr för dag 1
Upplåtelse för offentlig tillställning ej
6 000 kr för 2 dagar
inhägnad
10 000 kr 3‐fler dagar

25 %

Enligt avtal

För 1‐20 tillfällen

‐

Upplåtelse för enklare återkommande ‐
ideella arrangemang ex gymping

500 kronor

Kostnad för städning, avspärrning, åter‐ 5 000 kr
ställning, material m.m.

5 000 kr

Enligt avtal

Evenemangsplatsen Norra Åsum

Ideell aktör

Samarrangemang

8 000 kr för 1 dag
Upplåtelse för offentlig tillställning som är
12 000 kr för 2 dagar
inhägnad
20 000 kr 3‐fler dagar

50 %

Enligt avtal

4 000 kr för 1 dag
Upplåtelse för offentlig tillställning ej
6 000 kr för 2 dagar
inhägnad
10 000 kr 3‐fler dagar

25 %

Enligt avtal

Upplåtelse för enklare återkommande ‐
ideella arrangemang ex gymping

För 1‐20 tillfällen

‐

Kommersiell aktör

500 kronor

Kostnad för städning, avspärrning, åter‐ 5 000 kr
ställning, material m.m.

5 000 kr

Enligt avtal

Marknader /festivaler o likande

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Grundavgift 5 000 kr
per marknadsdag
samt 250 kr per
marknadsstånd á 3
meter.

50 %

50 %

d.v.s. 2 500 kr
samt 125 kr per
marknadsstånd

d.v.s. 2 500 kr
samt 125 kr per
marknadsstånd

Övriga mindre arrangemang på våra torg, 2 000 kr per dag
gator, platser, parker och grönytor

1 000 kr per dag

Enligt avtal

Cirkus på kommunal mark som inte är 3 500 kr/dygn med djur
idrottsanläggning
2 000 kr/dygn utan djur

‐

‐

Kostnad per byggdag då platsen inte är 2 000 kr / dag
tillgänglig för allmänheten

2 000 kr / dag

50 %

Knallemarknad
Matmarknad (smaktorget m.fl.)
Lions marknad
Åhus hamnfest

(Betalas av arrangören)
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Inbyggd/inglasad ”fast” veranda

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Zon 1

70 000 kr per år

‐

‐

Fasta
gatukök,
kiosker
och Kommersiell aktör
matvagnar för snabbmat, eller annan
enklare förtäring samt glass

Ideell aktör

Samarrangemang

Zon 1

5 350 kr per månad

‐

‐

Zon 2

3 250 kr per månad

‐

‐

Zon 3

1 000 kr per månad

‐

‐

Ideell aktör

Samarrangemang

Mobila matvagnar, Foodtrucks och Kommersiell aktör
andra försäljningsfordon på av
kommunen anvisade platser som
flyttas en gång per dygn

Ideell aktör

Samarrangemang

Zon 1

2 000 kr per månad

1 000 kr per månad

‐

Zon 2

1 000 kr per månad

500 kr per månad

‐

Zon 3

850 kr per månad

400 kr per månad

‐

Mobila mindre glass‐ och
dryckesvagnar ex kaffecykel

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Zon 1

1 000 kr per månad

500 kr per månad

‐

Zon 2

500 kr per månad

250 kr per månad

‐

Zon 3

400 kr per månad

200 kr per månad

‐

Elanslutning matvagnar
(Lilla torg)

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Elanslutning 10 A, enfas

55 kr/dag/inkl moms

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Gångbaneserveringar s.k.
Kommersiell aktör
uteserveringar inom gågatornas
möbleringszoner, andra trottoarytor,
parkeringsplatser och övrig gatumark

Ideell aktör

Samarrangemang

Zon 1

100 kr/kvm/månad

‐

‐

Zon 2

60 kr/kvm/månad

‐

‐

Zon 3

50 kr/kvm/månad

‐

‐

Bord och stolar tillhörande stationär Kommersiell aktör
matvagn
Zon 1

100 kr per månad

Zon 2

100 kr per månad

Zon 3

50 kr per månad

inklusive förbrukning
Elanslutning 32 A, trefas

110 kr/dag/inkl moms

inklusive förbrukning
VA‐anslutning matvagnar
(där så är möjligt)
Debiteras enligt ordinarie VA‐taxa
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Torgplats och tillfällig torgplats
Lilla torg Kristianstad (Avtal)

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Hyra torgplats 16 kvm

1 000 kr/plats/månad

‐

‐

Elanslutning 10 A, enfas (max 2.2 kW) inkl 55 kr/dag/inkl moms
förbrukning

‐

‐

Tillfällig dagplats

‐

0 kr

‐

Torgplatser Åhus torg
(polistillstånd)

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Hyra torgplats ca 16 kvm

200 kr/plats/månad

‐

‐

Tillfällig dagplats

‐

0 kr

‐

Torgplatser övriga kommunen
(exklusive Tollarp)

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Hyra torgplats ca 16 kvm

100 kr/plats/månad

‐

‐

Tillfällig dagplats

‐

0 kr

‐

Övrig försäljning

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Julgransförsäljning

500 kr per vecka

50 %

‐

Reklamanordningar

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

Affischpelare/affischtavlor

5 000 kr/st

‐

‐

Flaggstänger och reklamskyltar

5 000 kr/st

‐

‐

Gatupratare (1 per butik eller matvagn)

250 kr/styck/år

‐

‐

Övrigt

Kommersiell aktör

Ideell aktör

Samarrangemang

‐

50 %

Byggnadsupplag, bodar o dylikt

Grundavgift 1 500 kr
per upplåtelse

50 %

50 %

22 kr

22 kr

per parkeringsplats
och dygn

per parkeringsplats och
dygn

Om affischering inte följer polistillståndet 400 kr
kommer kommunen att ta ner olovligt per arbetstimme
uppsatta affischer och debitera för
arbetskostnaden

400 kr

400 kr

per arbetstimme

per arbetstimme

400 kr per arbets‐
Vid all övrig upplåtelse där nyttjanderätts‐ timme samt
havaren inte städar efter sig utan
300 kr per timme för
kommunen tvingas städa i efterhand
arbetsmaskiner som
debiteras en kostnad
behöver användas ex
sopmaskin

400 kr per arbets‐
timme samt

Enligt särskild
överenskommelse

därefter
10 kr/kvm/mån
1500 kr för en vecka
Uppställning av container

Därefter 100 kr per
dag

Där avgiftsbelagd parkeringsplats tas i 22 kr
anspråk för container eller annat, utgår per parkeringsplats
en avgift
och dygn

300 kr per timme för
arbetsmaskiner som
behöver användas
ex sopmaskin
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