
FALKENBERGS KOMMUN 2.2 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 

 

 

 

TAXA FÖR OFFENTLIG PLATS   
 

 
Försäljningsändamål: 
 
Kioskplats,Foodtruck, fast per år elplats ............................................................. 16 000 kr 

Kioskplats, Foodtruck, fast per år ....................................................................... 12 000 kr 

Kioskplats, Foodtruck, per månad elplats ............................................................. 2 000 kr 

Kioskplats, Foodtruck, per månad ......................................................................... 1 500 kr 

Tillfällig försäljning, uthyrning m m, per plats och dag  ......................................... 200 kr 

Tillfällig försäljning, uthyrning m m, minimiavgift  ...............................................  500 kr   

Uteservering, per kvm och månad (september t.o.m. maj  avgiftsfria) ...................... 80 kr 

Uteservering, minimiavgift per säsong…. ...........................................................  1 000 kr 

Kringföringshandel, per månad…………………………………………………….500 kr 

 

Reklam och skyltar: 
 
Reklampelare, byggskyltar och liknande, per plats och år .................................... 6 000 kr 

Reklampelare, byggskyltar och liknande, per plats och månad ............................... 600 kr 

Trottoarpratare och dyl, per plats och år  .............................................................. 1 200 kr 

Trottoarpratare och dyl, per skylt och månad ........................................................... 150 kr 

Tillfällig evenemangsskyltning, per plats och vecka .........................................       200 kr 

Skyltvaror utanför butik, per kvm och år  ................................................................ 500 kr 

Skyltvaror utanför butik, per kvm och månad ............................................................ 50 kr 

Skyltvaror utanför butik, minimiavgift per månad ................................................... 300 kr 

 

Under sommargågatutiden i Falkenbergs centrum kan näringsidkare på berörda  

gator kostnadsfritt nyttja parkeringsplatser på avstängda delar av Nygatan och  

Storgatan för skyltvaror. 

 
Evenemang (teater,cirkus, uppträdande o dyl): 
 
Markområde under 20 kvm, per dag               400 kr 

Markområde mellan 20 – 2000 kvm, per dag 1 400 kr 

Markområde över 2000 kvm, per dag 2 000 kr 

 

Uttages per dag utan hänsyn till längd på nyttjandet eller antal föreställningar. 

Evenemang med platsbehov över 10 000 kvm beslutas särskilt i  

Kultur, fritids- och tekniknämnden. 

 

 

Torgavgiftstaxa 
 
Torghandelsavgift Falkenberg, fast arrende per plats och år      4 600 kr 

Torghandelsavgift Falkenberg, fast arrende per plats och kvartal 1 500 kr 

Torghandelsavgift Falkenberg, tillfällig plats per kvm och gång    20 kr 

Marknad i april och oktober på Nygatan, Torggatan och Rörbecksplatsen, 

per löpmeter och gång.    80 kr 

Marknad i april och oktober på Nygatan, Torggatan och Rörbecksplatsen, 

minimiavgift per gång .     300 kr 

 



Övriga ändamål. 
 
Master för telekommunikation mm, per plats och år  25 000 kr 

Bodar, byggställningar, liftar, upplag och dyl, per kvm och påbörjad månad,  

inom p-förbudszon     25 kr 

Bodar, byggställningar, liftar, upplag och dyl, per kvm och påbörjad månad, 

utanför p-förbudszon    12 kr 

Container, per kvm och vecka     30 kr 

Minimiavgift för upplåtelse, per tillfälle 300 kr 

 

 

Avgifterna är enligt nuvarande lagstiftning ej momsbelagda. 

 

Icke kommersiella arrangemang debiteras inte avgift. 

 

 

Anmärkningar 
 
Definition av kommersiellt och icke kommersiellt evenemang 

Kommersiellt: 

- om det finns en koppling till produkter eller företag 

- om vinstsyfte finns 

 

Icke kommersiellt: 

- hjälpverksamhet, insamling 

- samhällsinformation 

- skolor, förskolor, ideella föreningar 

 
___________ 
 
Kommunfullmäktige har godkänt taxan 2012-01-31 § 8 (dnr KS 2011-469). Gäller fr o m 2012-02-01 

Kommunfullmäktige har 2012-05-29 § 90 (dnr KS 2012-147) ändrat taxan. Ändringen gäller fr o m  

2012-05-30. 

Kommunfullmäktige har 2016-04-26 § 120 ändrat taxan. Ändringen gäller fr o m 1 maj 2016. 

Kommunfullmäktige 2017-11-28 § 212, revidering av taxa. Ändringen gäller fr.o.m. 2018-01-01. 

Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 269, revidering av taxa. Ändringarna gäller fr.o.m. 2019-01-01 

Kommunfullmäktige 2020-03-31 § 50, revidering av taxa. Ändringen gäller fr.o.m. 2020-04-24 . 

 
 

 

 


