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Avgifter 

Nedanstående avgifter gäller under år 2023 om inget annat beslutas. 

Gata/park 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Avgift för åter-ställning efter schakt. 
Minimidebitering 5 000 kronor per anmälan. 

Faktisk 
kostnad + 
50 % 

Faktisk 
kostnad + 
50 % 

Avgift för ansökan om tillstånd för öppning av 
schakt i efterhand. Avgift tas inte ut om anmälan 
om akut åtgärd görs innan arbetet påbörjas. 

15 000   

Nedtagning och bortforsling av träd, första 
trädet. 

1 600  2 000  

Nedtagning och bortforsling av träd, per träd från 
och med andra trädet. 

1 200  1 500  

Träd som måste tas ner med extern hjälp, kran 
eller liknande. 

 Faktisk 
kostnad 

 

Trafikbevakning 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Förseelser som avser tillåten (tidsbegränsad) 
parkering enligt lokala trafikföreskrifter och 
förseelser enligt Trafikförordningen (1998:1276), 
TrF 

350  

Förseelser parkeringsförbud enligt lokala 
trafikföreskrifter och enligt TrF. 

450  

Förseelser som avser stannande och 
parkeringsförbud, innefattande parkering på 
platser avsedda för rörelsehindrade, enligt lokala 
trafikföreskrifter och enligt TrF. 

700  

 

Moga Fritid 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Träningsläger fredag-söndag, grundpris 4 000   

Träningsläger lördag-söndag, grundpris 3 500   

Träningsläger ytterligare dagar, per dag 800   

Övernattning på golv, per person och dygn 50  

Övernattning logement i samband med läger, per 
person och dygn 

80  

Övernattning i logement, per bädd och natt 80 100 
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Moga Fritid 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Ställplats, per dygn 96 120 

 

Idrottshallar 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Moga fritids idrottshall, hel hall (per timme) 120  

Moga fritids idrottshall, halv hall (per timme) 80  

Landboskolan och Mogaskolan (per timme) 70  

Hillared, Kindaholm, Ljunghaga (Holsljunga), 
Sexdrega och Överlida (per timme) 

70  

Bastu, per person och tillfälle 16 20 

Övriga arrangemang, ej förening (per timme) 140  

 

Badavgifter 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Enkelbiljett, barn/unga, 2-19 år 35  

Enkelbiljett, vuxna 60  

Enkelbiljett, pensionärer 50  

Familjebiljett, 2 vuxna och 2 barn 150  

Rabattkort (10 bad), barn/unga (2-19 år) 270  

Rabattkort (10 bad), vuxna 540  

Rabattkort (10 bad), pensionärer 450  

Årskort, barn/unga (2-19 år) 700  

Årskort, vuxna 1 400   

Årskort, pensionärer 1 100   

Hyra av baddräkt/badbyxor 30  

Köp av handduk 32 40 

Köp av hänglås 32 40 

Passerbricka, engångskostnad vid rabatt-/årskort 50  

Barnkalas (bulle, saft, godispåse, inklusive bad), 
per person 

44 55 

Barnkalas (korv m. bröd, saft, godispåse, inklusive 
bad), per person 

48 60 

Babysim, per timme 500  

Hyra av cafeteria, per kväll 500  

Hyra av simhall 2 timmar + cafeteria 1 timme 
(max 30 personer) 

1 900   

Hyra av simhall/cafeteria per timma utöver 
grundhyra 

750  

Hyra av simhall/cafeteria utöver 30 personer, per 50  
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Badavgifter 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

person 

Hyra av simhall 2 timmar + cafeteria hela kvällen 
(max 30 personer) 

2 400   

Hyra av simhall/cafeteria utöver 30 personer, per 
person 

50  

Hyra av träningsbassäng för grupp under 
ordinarie öppettider, per timme 

500  

 

Lotterier 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Avgift för registrering av lotterier 300  

 

Teaterbiografen 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Vaktmästeri/lokalvård, per arbetad timma 240 300 

Vaktmästeri/lokalvård vid kommersiella 
arrangemang. 
*10 % av försäljningsintäkterna, dock minst 1 000 
kronor per dygn. 

800 1 000*  

 

Biblioteksverksamhet 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Foto- och internetkopior, per ark A4 svartvitt 3,20 4 

Foto- och internetkopior, per ark A4 färg 3,75 5 

Foto- och internetkopior, per ark A3 svartvitt 6,40 8 

Foto- och internetkopior, per ark A3 färg 8 10 

Kasse 2,40 3 

Borttappad eller trasig allmän vuxenmedia 200  

Borttappad eller trasig allmän vuxenmedia, 
inköpspris över 200 kronor. 

Inköpspris  

Borttappad eller trasig allmän barnmedia 100  

Borttappad eller trasig allmän barnmedia, 
inköpspris över 200 kronor. 

Inköpspris  

Borttappad eller trasig DVDfilm, spel eller 
språkkurs. 

450  

Borttappad eller trasig CD-musik 100  
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Biblioteksverksamhet 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Förkommen förstörd media via fjärrlån Faktisk 
kostnad 

 

Övertidsavgift vuxenmedia, per dag 1  

Förlorat lånekort, vuxen 20  

Förlorat lånekort, barn/unga (till och med 17 år) 5  

Utställning i biblioteket. 
* 20 % av konstnärens försäljningssumma dock 
minst 1000 kronor. 

1 000*   

 

Kostverksamhet 

Kronor exkl. 
moms 

Kronor inkl. 
moms 

Skolor, lunch inklusive dryck 48 60 

Skolor, fikaavgift (föräldramöten) 20 25 

Äldreboenden, gäster/personal – Frukost 32 40 

Äldreboenden, gäster/personal – Lunch med 
dessert 

60 75 

Äldreboenden, gäster/personal – Kvällsmat 36 45 

Äldreboenden, gäster/personal – Kaffe med dopp 16 20 

Taxor med timavgifter 

Taxa för lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen  
Taxan är överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2023-01-01. 

• Timavgift 2023: 1 015 kronor 

Kart- och mättaxa 
Taxan är överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2023-01-01. 

• Timavgift 2023: 1 015 kronor 

• N-faktor 2023: 1,2 
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Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och 

områdesbestämmelser 
Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 220.  

• Timavgift 2023: 1 015 kronor 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2022-09-05, § 118.  

• Timavgift 2023: 1 380 kronor 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 

tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter 
Taxan är överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2023-01-01. 

• Timavgift 2023: 1 380 kronor 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Taxan är överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2023-01-01. 

• Timavgift 2023: 1 100 kronor 

Övriga taxor 
Nedanstående taxor antas i sin helhet som separata dokument och kräver inte 

separata beslut om timavgifter eller liknande. 

Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 

2023 
Taxan är överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2023-01-01. 

Avfallstaxa 2023 
Taxan är överlämnad till kommunfullmäktige för antagande att gälla från och med 

2023-01-01. 


