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FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för upplåtelse av kommunal 
mark

Taxa för upplåtelse av kommunal mark 
Taxa för Sommargata Skeppsbron 

Plats 1, 4, 5 och 6 (enkel uteplats)  1 april – 30 september 5 000 kr/månad
    1 oktober – 31 mars 2 500 kr/månad 

Plats 2 och 3 (dubbel uteplats)  1 april – 30 september 6 000 kr/månad
    1 oktober – 31 mars 3 000 kr/månad 

Se kartbilaga ”Skiss Sommargata Skeppsbron” för numrering. 

Anslutning till vatten och avlopp samt vattenförbrukning ingår. Avgifter för avfallshantering ingår 
också i månadskostnaden. 

Kostnad för el debiteras i efterhand med faktisk kostnad varje kvartal, efter avläsning och med 
tillägg för administrationsavgift på 350 kr.  

Under Östersjöfestivalen tillkommer en engångsavgift på 5 000 kr för plats 1, 4, 5 och 6 samt 6 000 
kr för plats 2 och 3. 

Taxa för torghandelsplatser 

Fast saluplats, stor   10 613 kr/år   

Dagtaxa stor   531 kr/dag   

Fast saluplats, liten   9 729 kr/år   

Dagtaxa liten saluplats  487 kr/dag   

Kostnad för el för de som har fasta avtal debiteras i efterhand med faktisk kostnad varje kvartal, 
efter avläsning och med tillägg för administrationsavgift 350 kr. 

Debitering enligt ovan kan ske först efter att torget är ombyggt med nya elanslutningar med mätare, 
det beräknas vara klart 1 maj 2023. För perioden 1 januari - 30 april 2023 tas en fast avgift för el ut 
med enligt nedan:  

10 A (1-fas)   2 500 kr 

16 A    5 000 kr 

32 A    8 400 kr  

För platser som nyttjas med dagtaxa tillkommer elkostnad enligt: 

10 A (1-fas)   132 kr/dag   

16 A    232 kr/dag  
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32 A    464 kr/dag   

Julgransförsäljning   2 365 kr/säsong 

Under Östersjöfestivalen gäller annan taxa enligt nedan för torget samt andra ytor enligt kartbilaga. 

Taxa för nyttjande av allmän plats och kvartersmark 

Container/skylift  50,00 kr/dag  Lägst 300 kr per upplåtelse 

Byggarbetsplats/ställning/bodar 2,00 kr/m²/dag Lägst 300 kr per upplåtelse
     (65 % reduktion efter 3 månader) 

Användning av parkeringsplats ½ parkeringstaxan/dag Utöver avgift ovan 

Uteservering  80,00 kr/m²/mån 1 april – 30 september, minst 1 månad 

   40 kr/m²/mån 1 oktober – 31 mars, minst 1 månad 

Reklamskylt (Trottoarpratare) 500 kr/år  Max 1 per butik/näringsidkare 

Skyltvaror utanför butik 50,00 kr/m²/mån Enligt riktlinjer 

Foodtruck på allmän plats 70 kr/dag  Vatten, avlopp och el ingår inte 

Ingen avgift tas ut av: 
 

 Skolklasser 
 Ideella föreningar 
 Religiösa föreningar 
 Kommunal verksamhet 
 Politiska partier 
 Arrangemang som ordnas i ideellt syfte 

Ovan undantag gäller vid icke kommersiellt syfte. 
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Taxa under Östersjöfestivalen (onsdag-söndag veckan den infaller) 

Kommunstyrelsen ska ta ut en avgift enligt denna taxa när styrelsen upplåter mark under 
Östersjöfestivalen för följande verksamheter: 

 knallar och matvagnar 

 serveringstält 

 uteservering i anslutning till serveringsställe 

När det gäller taxor för knallar och matvagnar finns en taxa för föreningar. Denna taxa gäller för  

bidragsberättigade föreningar i Karlshamns kommun.  

Alla taxor är baserade på placering och försäljningsinnehåll.  

Avgiften ska erläggas i förskott. 

För upplåtelse av platsmark gäller att arrendatorn följer de villkor som godkänts vid tecknande av 
avtal. 

Avgifter för knallar och matvagnar: 

Plats   Yta  Avgift 

Område A (gul)  

Matvagn  6x3 m  9 000 kr 

Knallar   3x3 m   4 000 kr 

Förening   3x3 m      500 kr 

Område B (orange)  

Knallar   3x3 m   2 000 kr 

Förening   3x3 m      500 kr 

Område C (grön)  

Knallar   3x3 m  4 000 kr 

Förening   3x3 m 500 kr 

Område D (rosa)  

Knallar   3x3 m   1 500 kr 

Förening   3x3 m      500 kr 

Område E (blå)  
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Matvagn   6x3 m   8 000 kr 

Smakfesten (brun)  

Salutält   3x3 m   1 700 kr 

Eget stånd   3x3 m   1 500 kr 

Foodtruck   6x3 m   6 000 kr 

Avgifter för serveringstält:  

Plats     Avgift: 

Torget 3-25  

Serveringstält     40 500 kr 

Torget 3-26  

Serveringstält     20 000 kr 

Torget 3-9  

Mattält     29 000 kr 

Hamnen 1-29  

Serveringstält     85 570 kr 

Å-bron 1-31  

Serveringstält     25 000 kr 

Ö Piren 1-46  

Serveringstält     34 000 kr 

Ö Piren 1-48  

Festivalområde     20 000 kr 

Näsviken  

Smakfesten     30 000 kr 

Extra avgift utgår inte för de näringsidkare som har tillstånd för uteservering resten av året.  

Tillgång till el avtalas separat och avgift för faktisk kostnad för detta tillkommer för samtliga 
försäljningsställen. 

Samtliga taxor ska indexuppräknas 1 januari varje kalenderår med januari 2023 som basår.


