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Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 118

Taxa och villkor för
upplåtelse av allmän platsmark

Tillämpning
Kommunfullmäktige har fastställt taxa för upplåtande av kommunägd allmän
platsmark. Det gäller mark som inte omfattas av Vara kommuns torghandelsstadga.
Ansökan om lokala trafikföreskrifter (LTF) ska i förekommande fall inges av
sökanden.

Taxebestämmelser
§ 1. Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande
separata avtal.
§ 2. Vid all upplåtelse av allmän platsmark ska nyttjaren återställa marken till
samma skick som den var i före upplåtelsen.
§ 3. Avgiften regleras enligt Statistiska centralbyråns konsumentprisindex.
Indexregleringen sker per den 1/1 varje år efter index oktober månad närmast
föregående år. Till grund för index läggs indextalet för oktober månad 2015.
§ 4. Avgiften ska betalas mot faktura.
§ 5. Frågor rörande tillämpningen av bestämmelser och taxor handläggs av
kommunstyrelsens tekniska utskott
§ 6. Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens
bekostnad.
§ 7. Upplåtelse av allmän platsmark för ändamålen julgransförsäljning eller
cirkusföreställning undantas från denna taxa. Upplåtelser handläggs av
Tekniska förvaltningen.
§ 8. Tekniska förvaltningen får i särskilda fall, då sådant av omständigheterna
påkallas, medge undantag från vad som i denna taxa föreskrivits. Vid oenighet
gäller § 5.
§ 9. Dessa bestämmelser med tillhörande upplåtelsetaxor äger tillämpning från
och med 2016-01-01.
Denna taxa ersätter Taxa för tillämpning och upplåtelse av allmän platsmark,
Antagen av kommunfullmäktige 1990-09-17 § 68 b.
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Upplåtelsetaxor
Ändamål

Typ av
ianspråktagen
mark

Period

Avgift

Anmärkning

Fast avgift,
8 000 kr

Fast avgift per
ansökan

Rörlig avgift,
4 kr per m2

Rörlig avgift per
påbörjad månad

Rörlig avgift,
4 kr per m2

Rörlig avgift per
påbörjad månad

m2 och
vecka

5 kr

Minst 100 kr

m2 och
vecka

7 kr

Minst 150 kr

m2 och
månad
m2 och
månad

11 kr

Minst 200 kr

19 kr

Minst 300 kr

Avgifter för
kommersiella
arrangemang

Avgifter för ideella
arrangemang, politiska
partier och skolklasser
Arbetsområde, upplag,
ställningar och dylikt grönytor
vid tid under 2
månader
trafikytor
Arbetsområde, upplag,
ställningar och dylikt grönytor
vid tid över 2 månader
trafikytor

Dubbel avgift betalas då tillstånd saknas eller för tid utöver den som anges i
tillfällig lokal trafikföreskrift.

