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Full reducering av taxa för camping vid evenemang
Sammanfattning
Under de större besöksalstrande evenemangen i Motala kommun, tex Vätternrundan och
Folkracefestivalen, så är det flera föreningar som tillhandahåller enklare camping på platser
runt om i Motala. I nya ’Taxa för upplåtelse av offentlig plats’ finns ingen taxa som är
anpassad till den korta tid, dagar, och stora ytor som campingarna upptar.

Förslag till beslut
Sökande som under 2019 avser att tillhandahålla tillfällig camping under evenemang i Motala
kommun, på platser där camping normalt inte förekommer, ska endast betala
handläggningsavgift om 500kr per söktillfälle.

Bakgrund
Under de större besöksalstrande evenemangen i Motala kommun, tex Vätternrundan och
Folkracefestivalen, så är det flera föreningar som tillhandahåller enklare camping på platser
runt om i Motala som tex på Varpafältet, Motalavallen med flera för besökande till Motala.
De besökande vet sedan tidigare var ”deras” camping är och återkommer ofta år efter år.
Detta till den grad att där camping har upphört återkommer ändå besökande och fricampar
många år senare.
I nya ’Taxa för upplåtelse av offentlig plats’ finns ingen taxa som är anpassad till den korta
tid, dagar, och de stora ytor som campingarna upptar. Att ta ut avgift för
campingverksamheten enligt punkten ’Övrig markanvändning som inte går att härleda till
annan rubricerad punkt i taxan’, riskerar att leda till att de arrangerande föreningarna upphör
med campingverksamheten, men att campingarna ändå finns kvar som oövervakade
fricampingar utan exempelvis toalettmöjligheter. En övergång till fricamping riskerar att störa
POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se

omkringboende och kan verka negativt på besökandes upplevelser av Motala under
evenemang.
Koppling till resultatmål
11, Trygga invånare. 12, bra värdskap och nöjda besökare.
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