
Grankulla stad Samhällstekniska utskottet 14.9.2021 § 99
AVGIFTER FÖR MARKANVÄNDNINGSTILLSTÅND Träder i kraft 1.1.2022

1 § 7,40 €/m²/år

2 § 4,30 €/m²/år

3 § 50,00 €/påbörjad vecka

4 § Kiosker och motsvarande
område 1 (kartbilaga) 123,00 €/verksamhetsmånad
område 2 (kartbilaga) 61,40 €/verksamhetsmånad

5 § Uteserveringar och motsvarande
område 1 (kartbilaga) 3,30 €/m²/verksamhetsmånad
område 2 (kartbilaga) 1,90 €/m²/verksamhetsmånad

Minimiavgiften för ovan nämnda platser är 150 euro.

6 § Annosplats 119,90 €/år

7 § 0,80 €/m²/vecka

avgift tas ut för varje påbörjad vecka
minimiavgiften är 50 euro

8 § Evenemang som arrangeras utomhusområden 0,60 €/m²/dygn

9 § Växelflak 15,90 €/dygn

10 § Tillfällig försäljningsplats (< 25m²) 49,10 €/dygn

11 § Tillfällig försäljningsplats (> 25m²) 98,40 €/dygn

12 § Plats för julgransförsäljning 282,80 €/vecka

13 § Ballongförsäljningstillstånd 36,90 €/dygn/säljare

Minimiavgiften för ovan nämnda tillstånd är 30 euro.

Avgiften för andra tillstånd bestäms genom tillämpning av ovan nämnda avgifter.

Om arrendetiden är under ½ år, läggs 24 % moms på avgiften.

Depåer för byggplatser, utomhuslager och liknande

Lagringsplatser för jordmaterial och virke samt
parkeringsområden

Konstruktioner utan tillstånd på gatu- eller annat allmänt
område som ägs av staden

Fasadställningar och liknande på gatu- eller annat allmänt
område

När tillstånd beviljas för allmännyttiga evenemang, tas ut bara en handläggningsavgift på 30 euro.



Reklam, som satts upp utan tillstånd eller utan att staden underrättats kan avlägsnas.

Mindre än 1 dygn långa allmännyttiga evenemang kräver inte tillstånd,
men stadens markanvändningsenhet ska underrättas om dessa.

Markanvändningsenheten kan vid behov begränsa eller förbjuda ett evenemang eller användingen av
en reklamplats.

En handläggningsavgift på 30 euro tas ut för återtagen ansökan om beslut har fattats om ansökan
innan anmälan om att ansökan återtas.

För olovlig användning av områden som ägs av staden tas en försummelseavgift på 100 euro ut. För
den tid som den olovliga användningen pågått kan dessutom tredubbel avgift tas ut enligt
prissättningen i denna taxa.




