1
FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Nr: 108
Maximala avgifter samt grunder för beräkningsavgift för upplåtelse av offentlig
plats inom Fagersta kommun.
Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1995-05-09, § 43, att gälla fr om
1995-05-01. Ändringar antagna av KF 2000-06-20, § 70, att gälla fr o m
2000-07-01.
Upplåtelseändamål__________ Avgift ______________ Anmärkning
Försäljningsändamål
Kiosker max 10 m2

10 500 kr/år
1 600 kr/mån

Lägesbedömning
min avg 5 250 kr

10 m2

1 050 kr/m2/år

Lägesbedömning

>

160 kr/m2/mån
Uteserveringar Brinelltorget
Övriga uteserveringar

Torghandel

190 kr/m2/säsong
60 kr/m2/säsong

min avg 5 250 kr
2)
Lägesbedömning
min avg 525 kr

Enl särskild torghandelstaxa

Annat merkantilt ändamål
Affischpelare, reklamtavla mm
(skyltyta)
400 kr/m2/år

1)

Allmän sammankomst
offentlig tillställning
som kräver trafikreglering

2 500 kr/evenemangstillfälle

Avgiften får nedsättas om den som
erhåller upplåtelsen
ombesörjer viss del av
kommunens åligganden

Cirkus,Tivoli
på cirkusplatsen

1 200 kr/tillfälle

Dessutom 1 500 kr i
deponering för omkostnader

2

Motortävling

Dubbel avgift mot vid
varje tillfälle tillämpad prislista för återställningsarbeten på vägar efter
motortävlingar

1) För tillfällig uppställning av reklamskyltar t ex gångbaneskyltar T-ställ (sk
vippskyltar) för reklam för tillfälliga arrangemang uttas ingen avgift.
2) Fagersta kommun tillhandahåller bord och stolar för serveringen (1 bord per
6 m2). Det åligger den som erhåller upplåtelsen att under säsongen an
svara för möblemanget (stöld, skadegörelse, underhåll m m).
Övriga ändamål
Markupplåtelse för
25 kr/m2/tillfälle
parkeringsplatser, fastighets- dock längst per år
tillfarter, permanenta containerplatser, lager m m

Min avgift 1 250 kr

Uppställning av container,
skylift, mobilkran

Min avgift 150 kr

Gatuavstängning i
samband med byggnadsarbeten eller anläggningsarbeten

50 kr/st/dag
150 kr/st/vecka
2 500 kr/tillfälle
dock lägst per
vecka

Samtliga avgifter är exkl moms för de upplåtelser som är momspliktiga.
Taxan gäller för de fall inte särskilt civilrättsligt avtal tecknats mellan
kommunen och den som erhållit upplåtelsen.
Indexjustering:
Då statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 1980 som basår stigit eller
sjunkit ska avgifterna årligen justeras i motsvarande mån med den till hela
procenttal avrundade förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive
oktobermånad. Taxan anses vara anpassad till indextalet för oktober månad år
1999 (bastalet). Avgiftsbeloppet skall härefter höjas eller sänkas till närmast hela
krontal. De i enlighet härmed reglerade avgifterna skall tillämpas från den 1
januari året efter indexförändringen.

