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Avgifter för användning av offentlig plats; 
 
antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2016, § 1311, med ändring den 24 
november 2020 § 1082. 
 
Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § lagen (1957:259) om rätt för 
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.  
 
Inledande bestämmelser  
 
1 § Enligt denna taxa tas avgift ut dels för användning av sådan offentlig plats som står 
under kommunens förvaltning, om tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) 
har lämnats till användningen, dels för användning av salutorg eller liknande plats som 
kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.  
 
2 § Avgifterna tas ut av den nämnd, nedan benämnd nämnden, som enligt kommun-
fullmäktiges beslut har rätt att avge yttrande enligt 3 kap. 2 § ordningslagen.  
 
Avgifter  
 
3 § Avgift tas ut enligt följande tabell:  
 
Torghandel på Stortorget, Laholm  Avgift  
Fast saluplats, 3x6 m  4 000 kr/år  
El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 1 000 kr/år  
16A, inkl förbrukning 5 000 kr/år   
32A, inkl förbrukning 10 000 kr/år 
 
Dagplats, 1 plats, 3x6 m  200 kr/dag (max 4000 kr/år)  
El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 50 kr/dag (max 1000 kr/år)  
16A, inkl förbrukning 200 kr/dag (max 5 000 kr/år) 
32A, inkl förbrukning 400 kr/dag (max 10 000 kr/år) 
 
Torghandel på Tivolitorget, Laholm  Avgift  
Fast saluplats, 1 plats, ca 10x5 m  1 500 kr/år  
 
Torghandel på Strandtorget, Mellbystrand Avgift  
Fast saluplats, 1 plats, 4x8 m  2 000 kr/säsong  
Dagplats, 1 plats, 4x8 m  100 kr/dag (max 2000 kr/år)  
El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 500 kr/år  
16A-25A* 4 000 kr/säsong 
* Tillkommer efterfakturering på förbrukningen 
 
Torghandel på Skummeslövstorg, Skummeslöv Avgift 
Dagplats, 2 platser, 4x4m 100kr/dag 
El-anslutning 1 st enfas, inkl. förbrukning 50 kr/dag 
16A, inkl förbrukning 200 kr/dag 
32A, inkl förbrukning 400 kr/dag  
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Allmänna försäljningsplatser, Havsstranden Avgift  
Tillfällig försäljning, markhyra  500 kr/säsong  
El-anslutning  
16A-25A* 5 000 kr/säsong 
32A* 6 000 kr/säsong 
64A* 6 000 kr/säsong 
*Tillkommer efterfakturering på förbrukningen 
 
VA-anslutning, inkl förbrukning  3 000 kr/säsong  
Hyra avloppspump 5 000 kr/säsong 
Hyra av strandkiosk inklusive elanslutning,  
elförbrukning och VA 10 000 kr/säsong 
 
Övriga allmänna försäljningsplatser  Avgift  
Stationär försäljning, kostnad per plats, 36 m2  8 000 kr/år  
Tillfällig försäljning, kostnad per plats, 36 m2  2 000 kr/månad  
Uteservering, kostnad per kvadratmeter  50 kr/månad perioden 1 maj-31 augusti  

 25 kr/månad perioden 1 sep-30 april  
  

Arrangemang, kommersiella  2 000 kr/dygn  
Arrangemang, bidragsberättigade föreningar  0 kr/dygn 
Evenemangsskylt, tillfällig  500 kr/ plats/vecka  
Reklampelare, fast monterad  8 000 kr/ plats/år  
 
Övriga ändamål  Avgift  
Container, skylift o dyl  400 kr/st/vecka  
Byggställning, bod, upplag o dyl  15 kr/kvm/månad (min 550 kr/år)  
Torn- eller stagmast  20 000 kr/år  
 
Nedsättning av avgift  
 
4 § Avgifterna utgör högsta avgift. Nämnden får medge nedsättning helt eller delvis av 
avgift, om det finns särskilda skäl med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, 
nyttjarens fördel av denna, platsens belägenhet, kommunens kostnader med anledning 
av upplåtelsen och övriga omständigheter såsom sociala skäl.  
 
Betalning  
 
5 § Avgift ska betalas mot räkning när tillstånd meddelats enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen. Avgift för användning av allmän försäljningsplats ska betalas innan 
platsen tas i anspråk. 
 

 
1  Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017. 
2  Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.  


