Markupplåtelser
A
FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL
1. Fiskaretorget
Stånd för blommor, frukt,
grönsaker livsmedel, kläder etc.

Övriga villkor se
torghandelsföreskrifterna.
4400 kr/säsong

1/6-31/8

Rutad plats, Stora Torget, en
dag/vecka 2x3m Lokala varor,
kött, frukt o grönt, blommor, bröd,
hantverk etc.

1600 kr/år 52 kr/dag

Försäljning övriga varor följer
ordinarie
taxa nedan

Daghyra/plats Fiskaretorget, Stora
torget

200 kr/dag

Marknadsdag
Daghyra båda torgen

400 kr/dag

Kallförråd under Grönsakstorget

200 kr/m2/år

Hyra för inhägnat och låsbart
utrymme.

3. Gamleby torg

200 kr/dag

Marknad Gamleby

4. Julgransförsäljning

100 kr/lpm
600 kr/vecka

Gäller tills vidare, dock ej
marknadsdagar

5. Korvmoppe

1100 kr/mån

Anvisad plats

4000
kr/kalendermånad

1 juni – 31 aug
Alla dagar 08:00-22:00 (månad delas
ej)

Rutad plats 2,5 x 3m

2.Stora Torget

exkl. renhållning

Fast plats.

6. Säsongskiosk
Grönsakstorget Anvisad plats
för varor avsedda att förtäras på
en gång

7. El ur elskåp

Grönsakstorget, Fiskaretorget,

16A 1100 kr/säsong
1 juni-31 aug alt 60
kr/dag

Stora Torget

1100 kr/år alt 60
kr/dag
Sommarsäsong: 1/631/ 8
Före och eftersäsong:
1/4 – 31/5 + 1/9 –
31/10
Vintersäsong:1/11 –
31/3

8. Uteserveringar

8:1 Uteservering med
utskänkningstillstånd inom Zon I
(inom parkeringsförbudszon i
Västerviks centrum)

460 kr/m2
170 kr/m2
110 kr/m2

8:2 Uteservering med
utskänkningstillstånd inom Zon II
(övriga områden i Västerviks
kommun)

Sommarsäsong:
Före och eftersäsong:
1/4 -31/5 + 1/9 –
31/10
Vintersäsong: 1/11 –
31/3
Säsong: 1/4 – 31/10
Vintersäsong: 1/11 –
31/3

170 kr/m2

1. Affischställ, ”trottoarpratare”

1 000 kr/år

2. Tidningsställ

1 000 kr/år

Får endast placeras invid
försäljningsstället

3. Tivoli, cirkus

2800 kr/upplåtelse om
2 dagar
2800 kr/påbörjad.
vecka
1200 kr/påbörjad
månad
500 kr/m2/år, dock
minimiavgift
1 000 kr/ m2/år

8.3 Uteservering utan
utskänkningstillstånd, t.ex. caféer

110 kr/m2
90:- /m2
170 kr/m2
40 kr/m2

B ANNAT KOMMERSIELLT
ÄNDAMÅL ( Dubbel avgift vid
uppställning utan sökt tillstånd )

4. Försäljningstält
5. Affischering evenemang
6. Skyltvaror utanför butik

Avgift utgår ej om markupplåtelse
finns för själva evenemanget
Blomvagnar, klädställning etc.

C ÖVRIGA ÄNDAMÅL
1. Hyra av torg för evenemang

1500 kr/dag

2. Mötestält, eventtält

300 kr/dag

3. Upplag, bodar, provisoriska
byggnader byggnadsställningar
etc.
4. Anläggningar för
avfallshantering, värmeutvinning
etc, mindre byggnadsdelar, andra
typer av nyttjande kommunen själv
bestämmer i förekommande fall.
5. Återvinningsgårdar
(förpackningsindustrin).

30 kr/m2 och månad
20 kr/m2 och månad

Avser ”helt” torg eller park för
marknad, musik-, idrottsevenemang
etc
Tält utan försäljning ex infotält, demo
av produkter, mm
inom p-förbudszon ( Zon I)
övriga områden (Zon II)

20 kr/m2 och år, lägst
1000 kr/år

Upplåtelse kan ske årsvis med tre
månaders uppsägningstid

2600 kr per år.

Se anm. p.3

6. Minimiavgift
(försäljningsbord, klädställning,
container mm)

1 000 kr/upplåtelse

Avgifterna är baserade på konsumentprisindextalet (totalindex) för oktober
månad 2018 och gäller under 2019. För varje följande år skall avgifterna
justeras så att de följer indexändringar fram till oktober månad närmast före
det nya årets början. Avgiften ska dock aldrig sättas lägre än vad som utgick för

föregående år.
Det ankommer på Västerviks kommun att tolka och tillämpa taxan samt även
medge dispens från densamma. Om särskilda omständigheter föreligger får
avgift i det enskilda fallet sättas lägre än i taxan angivet belopp. Sådan särskild
omständighet kan t.ex. vara då verksamhetens karaktär är av välgörande eller
allmännyttig art.
Saknas taxa för sökt ändamål avgör Västerviks kommun skälig avgiftsnivå.

