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Antagen av Kommunfullmäktige den 23 november 2005, § 167. Dnr: KS 917/05‐906
Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, § 223. Dnr: KS 1079/10‐906
Tillägg antaget av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, § 249. Dnr: KS 1781/12‐900

Taxa för upplåtelse av offentlig (allmän) platsmark
och kommunal mark

FÖRSÄLJNING/UTHYRNING
Försäljningskiosker

Arrendeavtal

Tillfällig försäljningsplats (ej torg)

10 kr/kvm och dag
dock lägst 150 kr/dag

Trottoarservering, restaurang

450 kr/kvm och säsong*

Trottoarservering, café, glasservering

200 kr/kvm och säsong*

Expeditionsavgift per ansökan

600 kr

* Med säsong avses tiden 1 april ‐ 31 oktober

REKLAMSKYLTAR
Affischtavlor, skåp, skyltvaror, skyltställ
(endast anvisad plats och efter ev. bygglov)

300 kr/skylt och vecka

Expeditionsavgift per ansökan

600 kr

EVENEMANG, MARKNADSFÖRING, UTSTÄLLNING
Tält, inhägnad m m

35 kr/kvm och dag
dock lägst 1.000 kr/dag

Cirkus, tält inkl. fordonsuppställning m m

3.000 kr/dag

Expeditionsavgift per ansökan

600 kr
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BYGGNADSVERKSAMHET
Bodar, containers, provisoriska byggnader,
upplag, ställningar och dylikt
Expeditionsavgift per ansökan

8 kr/kvm och vecka,
dock lägst 80 kr/vecka
600 kr

IDEELLA VERKSAMHETER
Skolklasser, ideella föreningar m fl utan
kommersiellt intresse som bedriver lotterier,
basarer, loppmarknader och dylikt

0 kr

Arrangemang, icke kommersiella som t ex
demonstrationer, fackeltåg, samlingar m m

0 kr

Expeditionsavgift per ansökan

0 kr

ALLMÄNT
Om verkligt utnyttjande överstiger sökt och beviljad yta sker efterdebitering med
50 % förhöjd avgift.
Avstängning kan utföras och debiteras separat, material enligt slälvkostnad samt
timtaxa för personal.
Vid större evenemang där avsteg från ordinarie taxa är befogat ska beslut om avgift
tas av Kommunstyrelsen.
Upplåtelse av offentlig (allmän) platsmark och kommunal mark är för närvarande
momsfri. Om upplåtelsen momsbeläggs tillkommer moms.
Indexuppräkning ska ske med konsumentprisindex per den första januari efter index‐
tal för juni månad föregående år. Basmånad för indexuppräkning ska vara juni 2010.
Vid beräkning av ny taxa får avrundning ske uppåt enligt följande:
‐ till närmaste femkrona för belopp överstigande 100 kr,
‐ till närmaste enkrona för belopp mellan 10 kr och 100 kr.
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Tillägg antaget av KF den 28 november 2012, § 249. Dnr: KS 1781/12-900
Beslut

Följande komplettering till Båstads kommuns författningssamling avseende
taxa för begagnande av offentlig platsmark antas enligt följande:
Taxa för evenemang, marknadsföring, utställning mm ska i första hand utgå enligt gällande
beslut (dnr: KS 1079/10‐906, f.n. 36 kr/kvm och dag, dock lägst f.n. 1025 kr/dag).
I andra hand med 2‐5 % av ekonomisk omslutning för icke kommersiella evenemang.
5‐10 % av ekonomisk omslutning för kommersiella evenemang.

Bakgrund

I författningssamlingen står det bland annat att, vid avsteg från ordinarie taxa ska beslut om
avgift tas av kommunstyrelsen. Det är återkommande att taxan för evenemang, marknads‐
föring och utställning (f.n. 36:‐/kvm och dag) inte är tillämplig eftersom förhyrare ibland vill
ha tillgång till större områden, varvid avgiften blir oproportionerligt hög i förhållande till
evenemanget om taxan skulle tillämpas. Exempel på sådana evenemang är idrottsevene‐
mang/turneringar, bilutställningar, mässor mm. Vid varje sådan här förfrågning ska ett ären‐
de skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut enligt författningssamlingen. Detta är i bland
praktiskt omöjligt då förfrågan kommer in för sent i förhållande till utskottens och Kommun‐
styrelsens möteskalendrar samt att det ibland rör sig om ringa belopp så att det kan ifråga‐
sättas om det ska belasta politikernas agenda.

Aktuellt

Vid en enkel undersökning om hur andra kommuner har avgiftsbelagt denna typ av arrange‐
mang framgår det att det finns olika sätt bestämma en taxa. Några tillämpar fasta summor vid
en yta större eller mindre en viss storlek. Andra tillämpar en taxa byggt på ören per kvadrat‐
meter. Gemensamt för många kommuner är att de har olika taxor för kommersiella och icke
kommersiella evenemang.
Verksamheten för teknik och service anser att det skulle vara en stor fördel om tillämpning
av en taxa kan ske på ett flexibelt och mer marknadsanpassat sätt. Vid bedömning av taxans
storlek tas hänsyn till evenemangets belastning på offentliga ytor, allmänhet, ekonomiska
förutsättningar etc. Med en flexibel taxa ges möjlighet att ta hänsyn till nystartade och mindre
evenemang samt evenemang som bidrar till att stärka varumärket Båstads kommun, enligt
kommunens evenemangspolicy inom natur, kultur, sport, utbildning och mat.

Framtid
I de fall förhyrare vill hyra ”större” områden varvid dagens taxa inte är rimlig att
tillämpa kan det vara mer rimligt att tillämpa en procentuell avgift på omslutningen
för evenemanget. Förslagsvis kan det finnas två taxor, en för kommersiella och en för
icke kommersiella evenemang. Bedömning av ett evenemang huruvida det är kom‐
mersiellt eller ej avgörs om evenemanget innebär försäljning av varor/tjänster, om
evenemanget tar inträdesavgift eller om det förekommer varumärkesexponering
eller att arrangören har sponsorintäkter för evenemanget. Det blir evenemanget som
avgör vilken taxa som tillämpas och inte arrangören i sig. Med andra ord påverkas
inte taxan av om förhyraren är en privatperson, företag eller ideell förening.
Den verkliga avgift förhyraren kommer erlägga för begagnande av offentlig platsmark
kommer föregås av förhandling och överenskommelse mellan förhyraren och tjäns‐
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teman på verksamhetsområdet för teknik och service. Denna överenskommelse
kommer att bygga på givna förhandlingsgrunder enligt nedan:
2 ‐ 5 % av ekonomisk omslutning för icke kommersiella evenemang,
5 ‐ 10% av ekonomisk omslutning för kommersiella evenemang.
Utgångsläget kommer vara att nystartade eller ekonomiskt ”osäkra” evenemang ska
ligga i det nedre spannet i respektive kategori medan väletablerade eller ekonomiskt
”säkra” evenemang ska ligga i det övre spannet i respektive kategori. I det fall ett
evenemang saknar ekonomisk omslutning gäller redan antagen lägst taxa (f.n.
1025 kr/dag för privatpersoner och företag och 0 kr/dag för ideella föreningar).

