Dnr: T2018-02810
2019-04-25

Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader
Bilaga 3
A. Grundavgift

B. Mängd människor

Välj ett av nedanstående
kriterier.
Ta därefter hänsyn till
eventuella avdrag

Välj ett av nedanstående
kriterier

A-läge
115 366 kr

B-läge
57 693 kr

Knutpunkt B-läge
115 366 kr

Gågata eller torgläge Bläge
115 366 kr
A-gångbana
57 693 kr
B-gångbana
23 069 kr

C. Tillgång till P-platser /
möjlighet att stanna med
bil
Obs! Detta kriterium
gäller inte
blomsterkiosker,
säsongskiosker eller annan
kiosk <10 m2.
För konfektyrkiosker kan
bara 2 och 4 påverka
avgiften.
1. Möjlighet för flertalet
kunder att stanna med bil
samt att stå på platsen en
längre tid ( =matpaus, utföra
längre ärende)
23 069 kr

D. Miljö

E. Närområde

F. Närområde tillägg

G. Kioskutformning

Välj ett av nedanstående
kriterier

Välj ett av nedanstående
kriterier

De två tilläggen kan
förekomma på samma plats.

De två översta kriterierna

Ljus välkomnande hela
dygnet
46 148 kr

Industriområde, annat
specialområde
34 614 kr

Tillägg 1: Nöjes- och
rekreationsplatser
23 069 kr

28 846 kr

2. Möjlighet för flertalet
kunder att stanna en kort
stund med bil
11 535 kr

Bra dagläge
23 069 kr

Övervägande
arbetsplatser

Tillägg 2: Nattöppna
krogar
23 069 kr

Möjlighet för kunderna
att gå in och plocka varor
själva

Sittplatser inne

Obs! Gäller endast gatukök!

23 069 kr

3. Möjlighet för enstaka
kund att stanna en kort stund
med bil
5 767 kr
4. Inte möjligt att stanna
med bil överhuvudtaget
0 kr

C-gångbana
0 kr

kan förekomma samtidigt.

28 846 kr
Vindfång/ regnskydd vid
försäljningslucka
11 535

Blandat bostäder och
arbetsplatser
17 302 kr

Mindre bra dagläge
0 kr

Rent bostadsområde
eller solitärliggande
0 kr

Lucka i väggen
0 kr

Offentlig toalett
- 11 535 kr
Konfektyrkiosk
Blomsterkiosk
Säsongskiosk
Annan kiosk <10 m²
-90%
__________________+

__________________+

__________________+

__________________+

__________________+
Summa avgift per
år/ säsong:

=_____________kr.
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A. Grundavgift

B. Mängd människor

Välj ett av nedanstående
kriterier.
Ta därefter hänsyn till
eventuella avdrag.

Välj ett av nedanstående
kriterier

C-läge
57 693 kr

Gågata, torgläge eller
gata >7000 fordon per dygn
57 693 kr

D-läge
28 846 kr

Knutpunkt
28 846 kr

C. Tillgång till P-platser /
möjlighet att stanna med
bil
Obs! Detta kriterium
gäller inte
blomsterkiosker,
säsongskiosker eller
annan kiosk <10 m2.
För konfektyrkiosker kan
bara 2. påverka avgiften.

D. Miljö

E. Närområde

F. Närområde tillägg

Välj ett av nedanstående
kriterier

Av de fyra kriterierna väljer
du ett.

De två tilläggen kan
förekomma på samma plats.

G. Kioskutformning

De två översta kriterierna
kan förekomma samtidigt.

1. Möjlighet för flertalet
Hög beläggning hela
kunder att stanna med bil
dygnet
samt att stå på platsen en
23 069 kr
längre tid ( =matpaus, utföra
längre ärende)
Obs! Gäller endast gatukök!
23 069 kr

Knutpunkt, annat
specialområde
33 607 kr

Tillägg 1: Nöjes- och
rekreationsplatser
23 069 kr

2. Möjlighet för enstaka
kund att stanna en kort
stund med bil
5 767 kr

Övervägande
arbetsplatser

Tillägg 2: Nattöppna
verksamheter
23 069 kr

Bra dagläge
11 535 kr

Uteservering kan
kombineras med samtliga.
Sittplatser inne
11 535 kr

Möjlighet för kunderna
att gå in och plocka varor
själva

23 069 kr
11 535 kr

3. Inte möjligt att stanna
med bil överhuvudtaget
0 kr

Blandat bostäder och
arbetsplatser
17 302 kr
Vindfång och regnskydd
vid försäljningslucka
5 767

”B-gångbana”
0 kr

Mindre bra dagläge
0 kr

Rent bostadsområde eller
solitärliggande
0 kr

Lucka i väggen
0 kr

Offentlig toalett
- 11 535 kr
Konfektyr kiosk
Blomster kiosk
Säsongskiosk
Annan kiosk <10 m²
-90%
__________________+

__________________+

__________________+

__________________+

__________________+

_________________+
Summa avgift per
år/ säsong

=________________kr
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