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Allmänna bestämmelser för upplåtelser ovan mark på allmän platsmark
1 § Avgifter gällande ovan mark i nedanstående tabell är beslutade med stöd av lag
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m m.
Avgifterna redovisas i prisläge år 2018. För ändring av antagna avgifter och taxa med
undantag av 4 § krävs nytt fullmäktigebeslut.
2 § I enlighet med lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser på
offentlig plats m m samt Ordningslagen (1993:1617) kan tillstånd som meddelats
enligt kap 3 § 1 återkallas om tillståndshavaren inte fullgör sin skyldighet att erlägga avgift.
3 § Upplåtelser på allmän platsmark är momsfria med undantag för reklam vilket regleras
genom reklamskattelagen (1972:266) Om skatter eller andra pålagor tillkommer genom
myndighets beslut under upplåtelsetiden har Tekniska nämnden rätt att höja eller sänka
avgiften med motsvarande belopp.
4 § Avgifterna regleras årligen efter Statistiska Centralbyråns Konsumentprisindex.
Basmånad är augusti år 2017 som jämförs med index augusti månad året innan taxan ska
gälla. Vid uppräkning av taxa för upplåtelser ovan mark får avrundning ske uppåt enligt
följande:
- Till närmsta femtal för belopp som slutar på 1-4.
- Till närmsta tiotal för belopp som slutar på 6-9.
5 § Avgifter enligt denna taxa ska inbetalas till Malmö stads fastighets- och gatukontor mot
faktura med undantag för avgifter som t ex dagplats på Malmö stads salutorg eller tillfällig
plats för streetfoodbilar vilka inbetalas i enlighet med fastighets- och gatukontorets
anvisning.
6 § Avgifter kan enligt tabell utgå som dags-, månads- kvartals-, säsongs- eller årsavgift.
Inbetalda avgifter återbetalas ej om verksamhet upphör, överlåtes eller återkallas. Avgifter
som är fakturerade innan tiden för återkallandet ska inbetalas.
7 § Tekniska nämnden kan begära att tillståndsinnehavaren betalar avgiften i förskott, om
det anses nödvändigt. Om tillståndshavaren inte efterlever sådan anmaning, kan det leda till
att tillståndet blir indraget enligt 2 §.
8 § Avgiften kan reduceras med 75% om upplåtelsen under en sammanhängande period
berörs av störningar i samband med byggnation, byggbelamring eller gatuarbete som
påverkar tillståndshavarens omsättning.
Det är tillståndshavarens ansvar att skriftligen inkomma med en sådan begäran samt
redovisa eventuell minskad omsättning till Tekniska nämnden.
9 § Första årsavgiften reduceras med 50 % om första ansökan för verksamheten inkommer
under månaderna 7 - 12.
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10 § Reklam uppförd i nyttighet såsom väderskydd, stadsinfotavlor, toalettbyggnader eller
liknande reduceras avgiften för reklamytan med 50 %.
11 § Avgifter i nedanstående tabell ska tillämpas för samtliga sökande oaktat
tillståndshavarens organisationsform för att upprätthålla likabehandling och
konkurrensneutralitet. Dock utgår inte avgift om något av följande kriterier är uppfyllt:
-

-

Tillståndshavaren är Malmö stad och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.
Av Malmö stad uppförd anläggning eller byggnad som är avgiftsfria för allmänheten.
Av Malmö stad arrangerade evenemang som är avgiftsfria för allmänheten.
Malmö stads kommuninformationsskyltar med syfte att främja besöksnäringen.
Återvinningsstationer med miljösortering som är uppställda till allmänhetens
förfogande.
Om sökande och upplåtelsen uppfyller de krav som framgår i 1:6 Uteservering,
2:7 Byggskylt, 3:1a Evenemang utan avgift, 3:2b Marknadsföring – Föreningar och
trossamfund samt 8:1 TA-planer i nedanstående tabell.
Om Tekniska nämndens arbetsutskott beslutat avgiftfri upplåtelse i
enlighet med 15 §.

12 § Kostnader för att återställa den upplåtna marken i det skick den hade innan upplåtelsen
tillkommer och ingår inte i avgiften. Kostnaderna debiteras tillståndshavaren i efterhand.
Kostnader utgår även för avgiftsfria upplåtelser. Sökande kan avgiftsfritt beställa syn och
besiktning av upplåtelseytan.
13 § Om tillståndshavaren avviker från beviljat tillstånd samt de villkor och riktlinjer Malmö
stad ställt anmanas tillståndshavaren skriftligen om rättelse. Om inte rättelse äger rum inom
anvisad tid sker efterdebitering med 50 % förhöjd upplåtelseavgift av innevarande års taxa
som beräknas enligt beviljat tillstånd dock minst med 1100 kr. Kvarstår avvikelsen efter
tidsfristen underrättas polismyndigheten genom polisanmälan samt en begäran om
återkallelse av polistillstånd. För tillståndshavare med tillstånd för 48 timmar eller mindre
sker debitering omgående.
14 § Vissa avgifter kompletteras av lägeskartor A, A B, A B C samt D där lägesbeskrivning
framgår för de områden där avgiften bestäms efter geografiskt läge A, B, C och D.
15 § Om upplåtelsen inte kan hänvisas till någondera nedanstående tabell har Tekniska
nämndens arbetsutskott rätt att tillfälligt fastställa avgiften för upplåtelsen i enlighet med
lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser på offentlig plats
m m.

