ARBETE PÅ GATOR OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN I JAKOBSTAD
UPPBÄRS NYA AVGIFTRER FRÅN OCH MED 1.1.2021
I enlighet med lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna
områden 14b§ har kommunen rätt att ta ut en skälig avgift som grundar sig
på tid, områdets storlek och på hur centralt beläget området är. Avgiften tas
ut endast en gång per arbetsplats.
Samtidigt har kommunen rätt att ta ut en avgift för de områden som är tillfälligt
avstängda för allmänt bruk. Tekniska nämnden i Jakobstad har godkänt bifogade
avgiftstabeller i sitt möte den 16.12.2020.
Avgift tas inte ut för den tid då området av skäl som inte beror på den som svarar
för arbetet är arbetsplats. Ett sådant skäl kan vara t.ex. ett fornminne som det
inte funnits kännedom om och som enligt lag är skyddat, eller om kommunen
förutsätter att det samtidigt läggs ner andra ledningar eller anordningar
och arbetsplatsen inte kan stängas eller arbetet inte framskrider av sådana skäl.
För behandlingen av ett beviljat och av den sökande annullerat tillstånd uppbärs
gransknings‐ och övervakningsavgift (50,00 euro).
Avgiften är en skattefri myndighetsavgift, till vilken moms inte tillkommer.
1. Avgift för granskning av anmälan och övervaknig av arbete(1‐2st besök/ arbetsplats):
AVGIFTSKLASS 1

120 € (skattefri)

AVGIFTSKLASSER 2 och 3

60 € (skattefri)

För extra övervakningsbesök faktureras en skild avgift(€/ arbetsplats)
Extra övervakningsbesök: 80€(skattefri)
Gransknings‐ och övervakningsavgifterna samt extra övervakningsbesök
som faktureras är skattefria administrativa avgifter, som ej påläggs moms.
2. Avgift för gata eller allmänt område som avgränsas
eller tas ur allmänt bruk
Avgiftsklass 1
Till avgiftsklass 1 hör gator i centrum samt huvudleder i enlighet med kartbilaga 1.

Områdets

moms 0%

moms 24%

användingsavgift
under 60 m²
61 ‐ 120 m²
121 ‐ 240 m²
241 ‐ 500 m²
501 ‐ 5000 m²
över 5000 m²

€/ vrk
6,05
9,03
15,00
25,00
35,00
160,00

€/ vrk
7,50
11,20
18,60
31,00
43,40
198,40

Avgiftsklass 2
Till avgiftsklass 2 hör övriga gatuområden utöver klass 1,
separata lätta trafikleder samt byggda områden som lekplatser
och grusgator.
Områdets

moms 0%

moms 24%

användingsavgift
under 60 m²
61 ‐ 120 m²
121 ‐ 240 m²
241 ‐ 500 m²
501 ‐ 5000 m²
över 5000 m²

€/ vrk
3,99
6,01
7,98
10,00
14,03
25,00

€/ vrk
4,95
7,45
9,90
12,40
17,40
31,00

Avgiftsklass 3
Obyggda områden(markanvändningsområden på detaljplanerade områden),
Parker och grönområden
Områdets

moms 0%

moms 24%

användingsavgift
under 60 m²
61 ‐ 120 m²
121 ‐ 240 m²
241 ‐ 500 m²
501 ‐ 5000 m²
över 5000 m²

€/ vrk
2,02
4,03
6,05
7,98
10,08
12,02

€/ vrk
2,50
5,00
7,50
9,90
12,50
14,90

3. Arbete mindre än en dag(< 8 timmar) som utförs på allmänna områden
Arbete mindre än 8 timmar på allmänt område(ca 20m²) uppbärs en avgift
på 50€/ gång( avgiften är skattefri administrativ avgift).
gransknings‐ och övervakningsavgift uppbärs inte.
Nyttjande av området utan lov: normal taxa x 2
Försenad ansökning av lov: normal tillståndsavgift x 2

