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Taxa för upplåtelse på offentlig plats 
 

Grunder 
 
för avgifter enligt lagen  (1957:259 ändring 1972:102)  om rätt för kommun att uttaga avgift för 
vissa upplåtelser på offentlig plats inom Säters kommun. 
 
§ 1 
Har jämlikt 2 § lokala ordningsföreskrifter tillstånd lämnats att för ändamål, som nedan angives, 
disponera offentlig plats, äger kommunen av tillståndshavaren uppbära avgift för upplåtelsen 
enligt följande. 
 

Taxa 
 
Upplåtelsens ändamål 
 

 Högsta avgifts-
belopp kronor

   
1 Annonspelare, affischtavla och dylikt  
   a) varaktig upplåtelse år/m2 150,-
   b) tillfällig upplåtelse v/m2 7,-
   
2. Cirkus, tivoli och liknande 

(exklusive renhållnings- och elkostnader) 
 

 första dagen  1 500,-
 därefter följande dag  600,-
   
3. Saluplats, Salutorget  
   a) tillfällig upplåtelse (platsmått 3,0 x 3,0) dag 100,-
   b) elström per dag  20,-
   
4. Tappställen för bensin och oljor, anläggningar med   
 en areal understigande 500 m 2 år 5 000,-
   
5. Trottoarservering och dylikt för år eller säsong m2 40,-
   
6. Upplag, manskapsbodar och dylikt, område intill 100 m2 år/m2 40,-
   
7. Mötestält per gång 300,-
   
8. Tillfällig försäljning exempelvis marknad och dylikt,  
 per upplåtelse  300,- 
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§ 2 
Vid avgifternas bestämmande skall hänsyn tagas till det upplåtna områdets omfattning och läge, 
till beräknat ekonomiskt utbyte av förekommande rörelse samt till de sociala synpunkter och de 
förhållanden i övrigt, som bör vinna beaktande vid skälighetsprövningen. 
 
§ 3 
Därest upplåtelsen omfattar del av tidsperiod, som i taxan angives, må jämkning i avgifter för hel 
period kunna ske. 
 
§ 4 
Avgift, som här avses, bestämmes av kommunstyrelsen, därvid får kommunstyrelsen uppdraga 
åt arbetsutskott eller åt annat utskott eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos 
kommunen - med iakttagande av de begränsningar varom styrelsen särskilt beslutat - på 
styrelsens vägnar fatta beslut om avgifter. 
 
 
 
 
 


