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Falu Kommun
Trafik- och Fritidsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2012-04-26

T&F0026/12-513
KS0212/12

Avgifter för salutorgplatser och upplåtelse av offentlig
plats i Falu kommun från och med 1 juni 2012 (beslut
KF § 48, 2012-04-12)
Avgifter uttages med hänsyn till upplåtelsens ändamål och avgiftsklass.
Avgiftsklasserna är beroende av upplåtelsens läge enligt nedanstående.
Ändamål

Avgiftsklasser

A Försäljningsändamål
B Annat handelsändamål
C Övriga ändamål
D Övrigt
E Avgiftsbefriad upplåtelse

I, gott läge,
Innanför Inre ringen*
II, mindre gott läge, Utanför Inre ringen* och Fisktorget**

* Inre ringen begränsas av Gruvgatan, Engelbrektsgatan, Nybrogatan, Trotzgatan och Korsnäsvägen
** Gäller ändamål A för övriga ändamål B-E gäller klass I för Fisktorget

A. Försäljningsändamål
1. Kiosk

Avgiftsklass
I

(Avgifterna gäller upp till 36 kvm.
För yta däröver uttages 25 procent
av avgiften)

Avgift per påbörjad 9 kvm
7 500 kr/år
4 600 kr/säsong
2 400 kr/månad
790 kr/vecka
160 kr/dag

II

50 procent av klass I ovan

2. Salutorgsplatser

3 300 kr/år

(Fisktorget)

2 000 kr/säsong
990 kr/månad
330 kr/vecka
70 kr/dag

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

791 83 FALUN

Slaggatan 4

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se

Fel! Hittar inte referenskälla.
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3. Övriga tillfälliga försäljningsplatser
(Avgifterna gäller upp till 36 kvm.
För yta däröver uttages 25 procent
av avgiften)

3.1 < 12 tim/dygn

I

7 500 kr/år
4 600 kr/säsong
2 400 kr/månad
790 kr/vecka
160 kr/dag

II
3.2 > 12 tim/dygn
B. Annat handelsändamål
1. Uteservering

50 procent av klass I ovan
50 procent tillägg av avgifterna ovan

Avgiftsklass

Avgift

I

26 kr/kvm och månad

II

13 kr/kvm och månad

2. Affischpelare, affisch- och
reklamtavlor

50 kr/kvm skyltyta och månad

3. Rörliga affischpelare,
affisch- och reklamtavlor

200 kr/kvm skyltyta och månad

4. Tillfällig affischering

25 kr/kvm affischyta och månad

5. Uppställning av reklamställ/varuställ utanför butik

110 kr/kvm och månad

6. Annan upplåtelse i mindre
omfattning och begränsad tid

160 kr/dag för max 9 kvm

C. Övriga ändamål

Avgiftsklass

1. Möteställt, tivoli och dyl

Avgift
160 kr/dag och påbörjad 9 kvm

2. Mark för byggnadsverksamhet

3 kr/kvm och vecka

3. Containrar, mobilkranar
och dyl

320 kr/vecka

4. Annan upplåtelse i mindre
omfattning och begränsad tid

3 kr/kvm och vecka

5. Tavlor för tillfällig företagsinformation

25 kr/kvm och månad

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

791 83 FALUN

Myntgatan 45

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se

Fel! Hittar inte referenskälla.
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D. Övrigt
1 Elström

Volt

1.1 Fast saluplats/annan
varaktig upplåtelse
1.2 Tillfällig saluplats/annan
tillfällig upplåtelse

Tid
Kl 8-18

inkl kväll/natt

220

190 kr/månad

375 kr/månad

380

375 kr/månad

750 kr/månad

220

30 kr/dag

60 kr/dag

380

60 kr/dag

120 kr/dag

1.3 I förekommande fall enligt mätning
2. 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.
3. Om upplåtelse i övrigt förorsakar kostnader eller intäktsbortfall, äger kommunen rätt
att kompensera sig för detta.
4. Medför upplåtelsen skada på gatu- eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för
alla kostnader i samband med markens (gatans) återställande.
5. Nyttjaren har betalningsansvar för ev skadeståndsanspråk eller för andra ersättningskrav
från tredje person med anledning av upplåtelsen.
6. Mervärdesskatt tillkommer på avgifter för reklamanordningar, parkerings- och elförbrukningsavgifter.
7. Debitering: Förskottsdebitering ska i största möjliga utsträckning tillämpas
8. Lägsta avgift vid debitering är 350 kronor
9. 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 ej är att betrakta som affärsverksamhet.

E. Avgiftsbefriad upplåtelse
1. Uppställning av bord, skärmar o dyl för information och försäljning i mindre omfattning
av lotterier, skrifter, alster, loppmarknader, brödförsäljning, julgranar o dyl 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

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

791 83 FALUN

Myntgatan 45

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se

