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Taxor avseende avgifter för upplåtelse av allmän platsmark i Hjo kommun
Denna taxa gäller från och med den 1 januari 2019.
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas
som allmän platsmark i detaljplanen.

Avgifter
Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av allmän platsmark med stöd av lag
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats med mera
samt 3 kap 1-2 §§ Ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och säkerhet.
För att få använda allmän platsmark krävs polistillstånd. Hjo kommun är remissinstans och yttrar sig över ansökan.
Förvaltningen har rätt att avslå polisansökan om upplåtelsen bedöms som olämplig eller om sökanden inte tidigare följt villkoren i polistillståndet.
Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018.
Samhällsbyggnadsavdelningen i Hjo kommun hanterar alla avgifter för upplåtelse av allmän platsmark
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Hjo kommun mot faktura. Polistillståndet är underlag
för fakturering.
Avgift för upplåtelse av allmän platsmark är momsbefriad. Skulle reglerna om moms ändras skall
avgiften justeras med hänsyn till detta. Avgifter avseende timpris för kommunens nedlagda tid
för iordningställande inför och efter arrangemang är belagda med moms.

Tillsyn
Tillsyn av godkända polistillstånd på allmän platsmark genomförs löpande av Hjo kommun. Vid
anmärkningar från invånarna och vid tillsyn tar samhällsbyggnadsförvaltningen kontakt och om
anmärkningen inte åtgärdas skickas en begäran till polisen för åtgärd enligt ordningslagen 3 kap
19 § Ordningslagen (1993:1617).
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet när det gäller krav på tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Reglerna finns i plan- och bygglagen (8 kap § 12). Nämnden kan därför ingripa om polistillståndet på den allmänna platsmarken inte följer bestämmelserna.
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Avgift för uteserveringar
100 kr/kvm och säsong
Säsong för uteserveringar: 1 april till 30 september

Avgift för Foodtrucks
3 500 kr/ plats och säsong
Säsong Foodtrucks: 1 april till 30 september
Vid upplåtelse för Foodtrucks övrig tid debiteras avgift enligt överenskommelse med samhällsbyggnad

Avgift för övriga arrangemang på allmän platsmark
Vid övriga arrangemang som marknad, konsert, utställning mm upplåts Hjo kommuns allmänna
platsmark till självkostnadspris.
Hjo kommun upplåter marken kostnadsfritt mot att arrangören ombesörjer iordningställande
före och efter arrangemanget enligt överenskommelse med Hjo kommuns samhällsbyggnadsavdelning. I de fall iordningställandet inte följer överenskommelsen debiteras arrangören ett timpris för kommunens nedlagda tid för iordningställande.
Personal:

513 kr/ timme inklusive moms

Maskin:

213 kr/ timme inklusive moms

Övrigt
Om avgift enligt ovan inte är tillämpar ska avgiften beräknas enligt grunderna ovan efter bedömande i varje enskilt fall.

