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FÖRFATTNINGSSAMLING 

BKFS 2022:9 

 

DIARIENUMMER 

KS/2022:383-311  

 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Burlövs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2022-11-14, § 107 

Träder i kraft 2023-01-01 

Inledning 

För den yta som enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) upplåts av kommun till sökande, som 

vid ett beviljande anses vara tillståndshavare, ska avgift erläggas. Taxan är framtagen enligt lag 

(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. och be-

skrivs i detta dokument. 

Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats som ägs av Burlövs kommun.  

Angivna avgiftsbelopp ska årligen omräknas med hänsyn till förändringar av konsumentprisindex.  

En fast administrativ avgift om 300 kronor tillkommer till nedan avgifter.  

Taxa 

Torghandel 2 400 kr/år/plats eller 

200 kr/månad/plats 

Aktiviteter, marknader, evenemang eller andra kommersiell arrange-

mang av tillfällig karaktär på torg och andra offentliga platser  

1 200 kr/dag/plats 

Byggetableringar av olika slag 

Upplag av material eller schaktmassor, uppställning av bodar, container 

eller liknande  

 

200 kr/kvm/mån 

Byggställning 30 kr/kvm/mån 

Uteserveringar 50 kr/kvm/mån 

 

Matvagn 400 kr/mån/fordon el-

ler vagn utan el 

Gatupratare i anslutning till verksamhet  500 kr/år 

Reklammonter  1 000 kr/kvm/år 

Övrigt gata och park 50 kr/kvm/mån 
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Delegering  

Kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att 

fastställa avgiften om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt ovan.  

Kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att 

tolka taxan och i varje enskilt fall justera avgiften, samt föreskriva närmare anvisningar för upplåtel-

sen. 

____________________________________________ 

 

 

Fredrik Jörgensen 

Kommunfullmäktiges ordförande Charlotta Wemme Dehlin 

 Kanslichef 
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