Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-0428, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23, 2015-04-27
och 2016-12-19 § 228 § 6, TN 2017-01-25 § 27, TN 2017-11-15, TN 2017/3276, TN 201812-13, § 294, TN 2019-12-18 § 279, TN 2020-12-17 § 275 (indexuppräkning),
prisrevidering beslutad av RF 2021-02-22, RF § 14, TN 2021-12-17 § 250
(indexuppräkning)
Taxan gäller från och med 1 januari 2022.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats
för torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.
Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan.
Mark på offentlig plats är momsbefriad.
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


1 168 kr/år
110 kr/dag

grundtaxa

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:


grundtaxa



uthyrning av torgstånd för den som
önskar

Avgift

9 368 kr
2 205 kr

Pris per vecka:
1 763 kr

 grundtaxa
Annan säsong

166 kr/dag
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För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart jordbruksoch trädgårdsprodukter, året runt


Avgift

grundtaxa

605 kr
56 kr/dag

 pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden
1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:


3 528 kr
193 kr

grundtaxa

 pris per dag
Annan säsong

110 kr/dag

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*

Avgiftsklass 2**

Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
881 kr/kvm/säsong 441 kr/kvm/säsong
riktlinjer
Vintersäsong enligt TN:s
riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt TN:s
riktlinjer

110 kr/kvm/säsong

56 kr/kvm/säsong

330 kr/kvm/säsong 166 kr/kvm/säsong

Vintersäsong enligt TN:s
56 kr/kvm/säsong
riktlinjer
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc.

27 kr/kvm/säsong

Helår

66 130 kr

29 206 kr

Per påbörjad månad,
max 4 månader

13 226 kr

5 511 kr

Per dag, endast vid särskilda
event

1 653 kr

661 kr

Skyltvaror utanför butik

1 544 kr/kvm/år

771 kr/kvm/år

*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.
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Upplåtelseändamål

Avgift

Kommersiella upplåtelser, övriga
12 124 kr/säsong
330 kr/dag

Försäljningsplatser Östercentrum 2 m2
1 juni – 31 augusti
övrig tid

166 kr/dag

Uppställning hyrcyklar

551 kr/kvm/säsong

Övrig upplåtelse

110 kr/kvm/dag

Byggnadsställning – längd enligt TA-plan

Längd 3 m 220 kr/vecka
Längd 6 m 330 kr/vecka
Längd 9 m 441 kr/vecka
därutöver ökar priset med
110 kr/ varje ny 3 m längd
Minimiavgift 1 102 kr

Skylift

110 kr/dag
Minimiavgift 1 102 kr

Byggbod/container

220 kr/vecka/st.
Minimiavgift 1 102 kr

Upplag

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 102 kr

Trappor

2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 102 kr

Övrigt

5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och
banderoller

771 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 102 kr

Tidningsställ

1 323 kr/ställ/år

Evenemang
Marknader

2 205 kr/dag

Cirkus och tivoli

2 205 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta minst 2000 m2

44 086 kr/dag

Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang
yta mindre än 2000 m2

11 021 kr/dag

Inträdesfritt eller ideellt arrangemang
yta minst 2000 m2

1 653 kr/dag
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§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell
nedan
Almedalsveckan
antal kvadratmeter

Centrala lägen:
Östercentrum, Hästgatan,
Donnersplats, Hamngatan,
Hamnplan, Skeppsbron,
Cramérgatan, Donnersgatan, Tage
Cervins gata, Strandvägen eller i
dess närhet.
Pris per kvadratmeter och dag

1-X

138 kronor

Andra lägen:
Holmen, söder om nuvarande
hamnkontoret eller motsvarande
plats utanför centrala lägen.

Pris per kvadratmeter och dag
111 kronor

Allmänna och övriga villkor

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för
filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador m.m. debiteras
enligt självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i
denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och
övriga omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det
enskilda ärendet.
§ 11 Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan
nämnda bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, regionens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter, besluta om sådan
höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av föreliggande
förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för
sådan upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående
bestämmelser.
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