Avgifter för allmän platsmark
Allmänt om taxor och avgifter Teknisk nämnd:
Vid större evenemang där avsteg från ordinarie taxa är befogat ska beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen
eller den som Kommunstyrelsen delegerat besluta kring detta.
Ideella evenemang, politiska och religiösa arrangemang, evenemang där utföraren innehar 90-konto enligt
Svensk insamlingskontroll, evenemang där Vellinge kommun är utställare eller medarrangör eller
Vellinge kommuns avtalsentreprenörer ska inte debiteras.
Vellinge kommuns kostnader för återställande av allmän platsmark vid skada debiteras vederbörande.
Om verkligt utnyttjande av allmänn platsmark överstiger sökt och beviljad yta sker efterdebitering
med 50 % höjd avgift. Om man har nyttjat allmänn platsmark eller grävt utan tillstånd sker efterdebitering
med 100 % höjd avgift.

Infrastruktur
Allmän platsmark
Bodar, byggnadsställningar, provisoriska
byggnader och dylikt på ianspråktagen mark.
-per kvm och per månad
-containeruppställning per månad och enhet
-skylift per månad och enhet
Tillfälliga försäljningskiosker/food trucks, utanför torgplats
-per månad
Ambulerande försäljning, utanför torgplats
-per månad
Gångbaneserveringar och restaurangverandor
-april till sept per kvm och månad
Reklamskyltar, t ex gatupratare/beachflaggor
-per år
Skyltvaror utanför butik
-per år
Affischering i samband med evenemang (inkl gatubelysningsstolpar)
-per tillfälle
Cirkusplats/tivoli
-per dygn
Torgplats
Utan VA och el
- per dag
- per månad
- per år
Med VA och/eller el
- per dag
- per månad
- per år
Telecom-mast
-per år
Tillkommande teknikbod
-per år

Pris 2022

21 kr
638 kr
638 kr
2 127 kr
1 147 kr
43 kr
638 kr
638 kr
531 kr
3 190 kr

106 kr
425 kr
4 785 kr
139 kr
595 kr
6 912 kr
42 532 kr
5 316 kr

Felparkeringsavgift (parkeringsanmärkning)
Felparkeringsavgift beroende på trafikförseelse
enligt beslut NGM 2015/297
- avgift I
- avgift II
- avgift III

Pris 2022

Grävtillstånd
Avgift för grävtillstånd
-per ansökan
TA-plan där grävtilsstånd ej är tillämpligt
-per ansökan
Tidsförlängning av tillstånd
-per ansökan

Pris 2022

Badhyttsavgift
Badhyttsavgift
- per år

Pris 2022

400 kr
800 kr
1 000 kr

2 085 kr
2 085 kr
521 kr

2 127 kr

