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Inledning 
Denna taxa har upprättas och antagits med stöd av 1 § Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 

avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 

Tillämpning 
Denna taxa ska tillämpas vid upplåtelse av offentlig plats när Tidaholms kommun är huvudman för 

platsen, och tillstånd för begagnande av offentlig plats meddelas av polismyndigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillämpningen av denna taxa, där nämnden vid ett yttrande till 

polismyndigheten om begagnande av offentlig plats ska upplysa sökande om storleken på avgiften för 

den ansökta upplåtelsen. 

Avgift 
Med kommersiellt ändamål och ideellt ändamål avses i denna taxa ändamålet med den specifika 

upplåtelsen, oberoende av vilken typ av verksamhet den sökande bedriver i övrigt.  

Upplåtelse av fasta saluplatser vid torghandel är uppdelad i kvartal:  

Kvartal 1, 1 januari till och med 31 mars.  

Kvartal 2, 1 april till och med 30 juni. 

Kvartal 3, 1 juli till och med 30 september. 

Kvartal 4, 1 oktober till och med 31 december.  

Kostnader för eventuell kommunal avfallshantering eller tillgång till kommunalt vatten och avlopp 

hänförlig till upplåtelsen ingår ej i avgiften enligt denna taxa, utan faktureras separat i enlighet med 

antagen taxa för kommunal avfallshantering respektive taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. 

Avgift för upplåtelse av offentlig plats tas ut enligt följande: 

Upplåtelse Avgift 

Kommersiellt ändamål 1 kr/m2 per dag, minimum  

200 kr per tillstånd 

- Eluttag från avsedd kommunal anslutning under nyttjandet 45 kr (exkl. moms) per dag 

Ideellt ändamål Avgiftsfritt 

- Eluttag från avsedd kommunal anslutning under nyttjandet Avgiftsfritt 

Upplag, byggnadsställningar, containrar och liknande 0,5 kr/m2 per dag, minimum 

200 kr per tillstånd 

Affischering, anslag, upphängd skyltning  

- Kommersiellt ändamål 200 kr per tillstånd 

- Ideellt ändamål Avgiftsfritt 

Torghandel  

- Fast saluplats (3,0 x 3,3 m) inklusive el 700 kr per kvartal 
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- Tillfällig saluplats (3,0 x 3,3 m) 150 kr per dag 

- Eluttag från avsedd kommunal anslutning 45 kr (exkl. moms) per dag 
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