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Teknik- och fritidsförvaltningen

2020-01-20

Avgift för markupplåtelse av offentlig plats i Landskrona 2020

Avgift 2020

Administrationsavgift i de fall ansökan medför merarbete
för Landskrona stad till exempel platsbesök och uppmätning
av ytor.

300 kr/ärende

1. Mobila kiosker, försäljningsstånd o dyl
Försäljning av konfektyr, tobak, glass, varmkorv,
blommor, frukt, grönsaker, pressalster m.m.
Gäller försäljningsställen som bortforslas varje kväll
eller efter avslutad säsong.

223 kr/m2 och påbörjad
månad. Minimiyta 10 m2.

2. Engångsförsäljning
För enstaka försäljning typ lotteriförsäljning,
basarer, loppmarknad, mindre utställningar m.m.

117 kr/plats och
upplåtelsetillfälle.
Maxyta 100 m2.

3. Julgransförsäljning

2 218 kr/plats
fast avgift/säsong.

4. Upplåtelse av mark för byggnadsställningar, bodar
o dyl

1 162 kr/plats i fast
avgift.
10 kr/m2/ påbörjad
månad i rörlig avgift.

5. Uppställning av container, skylift och byggkran
Avgift debiteras för hela ansökningstiden.

223 kr/st i fast avgift.
170 kr/st/ påbörjad
månad i rörlig avgift.

6. Uteservering
Sommarsäsong (april-september).
Vintersäsong (oktober-mars).
7. Torgplats
Rådhustorget (3 x 3 m).

5196 kr/år.
1039 kr/ månad.

Kasernplan (3 x 3 m).

Landskrona stad
Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
261 80 Landskrona

137 kr/m2/säsong.
68 kr/m2/säsong.

2702 kr/år.
727 kr/månad.
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Avgift 2020
8. Nöjesarrangemang av kommersiell art
Större nöjesfält, konserter, teaterföreställning och
annat tillfälligt arrangemang.

1 162 kr/plats/dag.

Mindre nöjesfält i byarna samt på Hven.

666 kr/ plats/dag.

Föreningsarrangemang med försäljning av
kommersiell art (undantaget är ideell
verksamhet där inkomsterna oavkortat
går tillförening i Landskrona stad).

666 kr/ plats/dag.

9. Cirkus eller uppvisning på Exercisfältet
Mindre uppvisning i byarna samt på Hven.

10. Skyltvaror i anslutning till butik

Gatupratare.

1 162 kr/plats/dag.
666 kr/ plats/dag.
117 kr/m2/år.
Minimiyta 10 m2.
560 kr/ år.

11. Reklamaffischering t.ex. cirkus

53 kr/m2/vecka.
Minimum en vecka.

12. Belamring av P-plats kopplad till parkeringsautomat
Avgift debiteras för hela ansökningsperioden.
10-kronorszon

560 kr/plats första
veckan, därefter 50 kr/
plats/helgfri mån-fre.
Minimum en vecka.

5-kronorszon

274 kr/plats första
veckan, därefter 25
kr/plats/helgfri mån-fre.
Minimum en vecka.

13. Tidnings- och postboxar (City, Metro, tidningsbärarna,
CityMail) och Postverkets brevlådor

223 kr/plats/år.

Teknik- och fritidsnämnden
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