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Förslag till taxor och avgifter gällande
Kungsträdgården fr o m 1 januari 2016

av

upplåtelse

för

Detta dokument redogör för förslaget gällande upplåtelseavgifter och hyra av scenen för
evenemangsplats Kungsträdgården. I dokumentet används endast benämningen evenemang
för avgifts-differentieringen. Ordet arrangemang eller tillställning kan även användas.
Allmänt:
I upplåtelseavgiften ingår generellt:
 Service och stödfunktion av personal på plats inför och under evenemanget.
 El och vatten
Avgiftskategorier:
Avgiftskategori 1 - Nolltaxa
Oavsett vad som anges i detta dokument föreslås upplåtelseavgiften sättas till noll om något
av följande kriterier uppfylls:


Tillståndshavaren är trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsdelsförvaltning eller
entreprenör till någon av dessa och ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.



Av trafikkontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret, stadsdelsförvaltning eller
idrottsförvaltningen uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens nyttjande.



Av Idrottsförvaltningen producerade evenemang där Idrottsförvaltningen är
huvudarrangör samt barn- och ungdomsevenemang där Idrottsförvaltningen är
medarrangör.
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Av Kulturförvaltningen producerade
huvudarrangör eller medarrangör.



Sammankomst enligt ordningslagen 2 kap 1§ med tillstånd för polismyndigheten

evenemang där

Kulturförvaltningen

är

Avgiftskategori 2 – Evenemang utan reklam samt hjälpverksamhet och
Samhällsinformation.
Avgiften föreslås bedömas som kategori 2 om något avföljande kriterier uppfylls:



Evenemang utan direkt koppling till en eller flera produkter eller företag.
Hjälpverksamhet och samhällsinformation i mindre omfattning utan inslag av
försäljning och reklam.

Avgiftskategori 3 – Evenemang - allmänt
Avgiften föreslås bedömas som kategori 3 om något avföljande kriterier uppfylls:




Evenemang vars huvudsyfte är att marknadsföra en produkt, tjänst och/eller företag.
Evenemang som innehåller sponsorer eller samarbetspartners som exponeras i större
utsträckning.
Evenemang vars verksamhet, oavsett organisationsform, kan likställas med
kommersiell verksamhet.
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Beräkning av upplåtelseavgifter:

Beräkning sker i enlighet med till ansökan inlämnad
Möbleringsplan/skiss och/eller nyttjad yta.
Avgiften beräknas per evenemangsdag. I avgiften ingår maximalt en avgiftsfri etableringsdag
och maximalt en avgiftsfri avetableringsdag. Vid behov av ytterligare etableringsdagar skall
avgiften beräknas enligt gällande taxa.
Avgiftskategori 1 föreslås följande upplåtelseavgifter
0 kr / m² och dag
0 kr / m² maxavgift och dag
Avgiftskategori 2 föreslås följande upplåtelseavgifter
110 kr / m² och dag
100.000 kr maxavgift per dag
Avgiftskategori 3 föreslås följande upplåtelseavgifter
220 kr / m² och dag
100.000 kr maxavgift per dag
Övrig hyressättning:
Vid behov av ytterligare etablerings- eller avetableringsdagar än de som ingår i avgiften, skall
avgiften för ytterligare dagar beräknas enligt gällande taxa.
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Hyreskostnad för den befintliga scenen:

Oavsett vilken avgiftskategori evenemanget klassificeras som föreslås hyreskostnaden för
Kungsträdgårdens befintliga scen inklusive hela evenemangsplatsen enligt följande:
1-4 dagar
> 5 dagar

120 000 kr exklusive moms per evenemangsdag.
100.000 kr exklusive moms per evenemangsdag.

Kungsträdgårdens scen föreslås, uthyras med befintlig ljud- och ljusanläggning, ansvarig
ljudtekniker och en scentekniker vilka ingår i hyrespriset per evenemangsdag.
Vid upplåtelser där flera arrangörer delar på evenemangsplatsen, har Kulturförvaltningen
möjlighet att procentuellt fördela avgifterna mellan arrangörerna upp till maxavgiften.
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