SNÖPLOGNINGSAVGIFT 2019
Lumparland
Godkänd av kommunfullmäktige 19.9.2018.
Denna avgift tillämpas för plogningsarbete som utförs fr.o.m. den 1 januari 2019.
Infartslängd
0 - 250 meter
251 - 500 meter
501 - 1000 meter
1001 - 1500 meter
1501 - 2000 meter
2001 - 

exkl. moms
161,29 €
209,68 €
290,32 €
387,10 €
524,19 €
741,94 €

inkl. moms (24 %)
200,00 €
260,00 €
360,00 €
480,00 €
650,00 €
920,01 €

Avgifterna debiteras stadgad mervärdesskatt (24%).
Beställer man snöplogning efter ett angivet datum tillkommer en behandlingsavgift om 20 €.
Snöplogningen fungerar enligt följande:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Anhållan om snöröjning sker genom inbetalning av föreskriven avgift
Målsättningen är att vägen skall vara framkomlig med personbil. Vid ymnigt snöfall,
snöstorm eller annan exceptionell väderlek kan detta dock inte garanteras.
Vägen måste vara i sådant skick att den går att ploga med traktor och plog. Detta
betyder bl a att vägen är röjd, tillräckligt plan samt utmärkt med plogpinnar i tillräckligt
antal.
Vändplan bör finnas för traktor och plog.
Privatvägarna indelas i infarter och uppsamlingsvägar
Infart = en privat väg som används endast av ett hushåll
Uppsamlingsväg = en privat väg som används av minst tre hushåll. Uppsamlingsvägen
behöver inte sammanfalla med ”väglagsvägen”. Uppsamlingsväg som används av två
hushåll likställs med privat infart och betalas i samband med privat infart.
I första hand plogas uppsamlingsvägar. Plogningen av dessa beställs av väglag eller
privatpersoner. Uppsamlingsvägens längd mäts mellan allmän väg/en annan
uppsamlingsväg och det näst sista hushållets avtag om inte annat överenskoms med
väglaget.
Plogas uppsamlingsvägen av kommunen kan också infarter plogas. Plogningen av dessa
beställs av privatpersoner. Infartens längd mäts mellan uppsamlingsvägen och
hushållets gårdsplan.
Avgiften för plogning av uppsamlingsvägar är 2 x summan angiven i
snöplogningsavgiften
Avgiften för plogning av privata infarter är den i avgiften angivna

