(ankomststämpel)

ANSÖKAN FÖR UPPLÅTELSE
AV OFFENTLIG PLATS

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Gatuavdelningen
Box 500, 343 23 ÄLMHULT
tfn 0476-550 00 vx
fax 0476-163 48
e-post: tekniska@almhult.se

(kommunens medgivande)

Sökande

Personnr/orgnr/momsregnr

Kontaktperson

Telefonnummer bostad

Postadress

Telefonnummer arbete

Debiteringsadress, om annan än ovan

Telefax

SLAG AV ANORDNING
Gångbaneservering

Cirkus, tivoli, marknad m m

Plats för upplag, bodar, byggnadsställningar, containers, inplankningar, varudemonstrationer m m

Offentligt möte, demonstration m m av ideell
förening

Plats för fast reklam (pelare, tavla e dyl)

Övrigt, nämligen

Dag eller tidsperiod samt klockslag för vilket upplåtelse önskas

Plats (anges noggrant - för gata/gångbaneytor inlämnas karta i skala)

Vid användande av Stortorget önskas tillgång till

Torgscen

El

Övriga upplysningar (t ex mått/yta för reklamskylt)

Bilagor och underskrift

Ort och datum

Namnteckning

KOMMUNENS BESLUT:

(ifylles av kommunen)

Enligt delegation

av gatu- och trafikingenjören §

meddelas:

Bifall

Avslag

Villkor:

Kopia av beslutet är sänt till:

AVGIFT:

Sökanden

Älmhultspolisen

kronor
Underskrift av kommunens handläggare

OBS! Denna blankett avser endast ansökan om kommunens medgivande om upplåtelse av offentlig plats.
Polisens tillstånd (söks hos polismyndigheten) erfordras för bland annat upplag, containers, inplankning, servering, skyltning, uppställning
på gångbana, demonstration, cirkus, tivoli, marknad och annan tillställning. Tag kontakt med polismyndigheten i god tid före arrangemanget.

Taxa - se baksidan!

ÄLMHULTS KOMMUN
Tekniska förvaltningen

(taxan är antagen av kommunstyrelsen 1996-10-08 § 177)

TAXA
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS I ÄLMHULTS KOMMUN
1.

Platser på offentlig försäljningsplats

SALUPLATS PÅ STORTORGET, TORGDAGAR (TISDAG OCH LÖRDAG)
Fast saluplats om högst 12 m²

1 100 kr/år

Fast saluplats om 12-40 m²

2 000 kr/år

Tillfällig saluplats om högst 12 m²

60 kr/dag

Tillfällig saluplats om 12-40 m²

100 kr/dag

El-anslutning ingår i priserna.
Ideell förening inom Älmhults kommun

utan avgift

SALUPLATS PÅ STORTORGET MARKNADSDAGAR (4 gånger/år)
Lösplats om 3 löpmeter (ca 9 m²)

170 kr/dag

För bil bakom ståndet tillkommer

50 kr/dag

Avgift för el-anslutning, 220 volt
Avgift för el-anslutning, 380 volt

50 kr/dag
75 kr/dag

Ideell förening inom Älmhults kommun

utan avgift

ÖVRIG FÖRSÄLJNING PÅ STORTORGET
Saluplats för julgransförsäljning (10-23 december)

400 kr/säsong

Saluplats på julskyltningssöndagen för skolklasser och ideella föreningar inom Älmhults kommun

utan avgift

UPPLÅTELSE AV SALUPLATS GÖRS AV TEKNISKA KONTORETS GATUAVDELNING.
2.

Övrig upplåtelse av offentlig plats
Gångbaneservering (uteservering), under tiden 15/4 - 30/9

40 kr/m²/säsong
Minimidebitering 1 000 kr

Plats för upplag, bodar, byggnadsställningar, containers m m

6 kr/m²/månad
Minimidebitering 300 kr

Plats för fast reklam (pelare, tavla eller dylikt)

400 kr/m² reklamyta/år

Plats för kiosk och dylikt

85 kr/m²/år

Plats för cirkus, tivoli, marknad m m i Älmhults tätort
För övriga orter

500 kr/dag
300 kr/dag

Offentligt möte, demonstration, information m m av ideell förening eller offentlig förvaltning

utan avgift

För punkt 2 gäller att skriftlig ansökan på särskild blankett i god tid inlämnas till Tekniska kontorets
gatuavdelning.
3.

Följande bestämmelser skall därjämte gälla
Det åligger nyttjare av offentlig plats att göra rent efter sid. Kostnad för eventuell
avstängning eller uthyrning av material härför debiteras särskilt.
Förvaltningschefen äger rätt att i varje enskilt fall nedsätta eller eftergiva avgift samt
föreskriva närmare anvisningar för upplåtelse.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 1997 och samtidigt upphäves taxa för upplåtelse
av offentlig plats antagen av kommunfullmäktige 1994-11-28, § 142.

