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Regler för markupplåtelse och parkering i Lysekils kommun
Allmänt
Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många
olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra
platser som redovisas som allmän platsmark i detaljplan. Det kan också vara sådana
platser som regeringen eller kommunen bestämmer ska vara en offentlig plats. Till
exempel badplatser, idrottsplatser, campingplatser osv.
Avgift tas ut som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter.

Avgifter
Taxan gäller avgifter för upplåtelse av mark på offentlig plats, med stöd av lag
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats
med mera samt 3 kap 1–2 §§ Ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och
säkerhet.
Den som vill använda kommunal mark för kommersiella aktiviteter som varar mindre
än 1 timme kan göra det utan att Lysekils kommun tar ut avgift för markupplåtelsen,
dock inte inom det område som enligt Lysekils kommuns lokala ordningsstadga
(Dnr: LKS 2017–303) förbjuder tillfällig försäljning.
För icke kommersiella aktiviteter är det polisen som prövar om tillstånd enligt
ordningslagen behövs. Arrangören måste därför alltid ta kontakt med polisen.
Polistillståndet utgör underlag för fakturering. Avgift utgår inte om tillståndet uppfyller
något av följande kriterier:
−

Upplåtelse som helt eller delvis genomförs som evenemang i Lysekils kommuns
regi eller av Lysekils kommuns helt eller delägda bolag. Om sökande erhållit
kommunbidrag från Lysekils kommun för evenemanget.

−

När ideella föreningar eller privatpersoner har arrangemang utan inträdesavgift
och utan koppling till en produkt eller företag. Det kan även vara arrangemang
med anknytning till närområdet såsom midsommarfirande, valborgsmässobål,
kvartersfester eller marknader.

−

Arrangemang med samhällsinformation som måste nå ut till allmänheten, som
till exempel sjukvårdsrådgivning, information från räddningstjänst och
miljöhanteringsinformation.

−

Arrangemang med barn- och ungdomsverksamhet som kan ge barn och
ungdomar olika upplevelser i form av till exempel kultur, gemenskap och
jämlikhet och som inte har ett större kommersiellt syfte.

−

Sammankomster som utgör demonstration eller som hålls för opinionsyttring
eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet

−

Om upplåtelsen gäller behållare för återvinningsmaterial som är uppställda för
allmänheten, så kallade 90-konto enligt svensk insamlingskontroll, eller FTI
(Förpacknings och tidningsinsamlingen).

−

Upplåtelse i samband med foto och filminspelningar som inte avser ta plats i
anspråk för teknikfordon, loger etc.
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Avgifterna vid markupplåtelser får i förekommande fall och där inte annat anges,
reduceras eller tas bort om upplåtelsen avser ideell organisation eller att avgiften
upplevs oskälig. Eventuell reducering eller slopande av avgifter beslutas av den som har
delegation för markupplåtelse av offentlig plats i Lysekils kommun.
Upplåtelseavgifterna är enligt nuvarande lagstiftning momsbefriade om inget annat
anges.
Avgiften inbegriper inte kostnader för att återställa den disponerade marken i
ursprungligt skick, inte heller fördyrande kostnader för gaturenhållning, snöröjning
eller parkskötsel. Dessa kostnader debiteras i förekommande fall sökanden separat.
Uppställning av container, upplag eller uppställning av bodar i samband med
entreprenadarbeten ska normalt ske på kvartersmark, är det inte möjligt får upplåtelse
ske på offentlig plats.
Markupplåtelse för parkering av fordon på platser som är avsedda till parkering får inte
upplåtas.
Om upplåtelse av offentlig plats har gjorts innan tillstånd givits ska dubbel avgift utgå.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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