
SNÖPLOGNINGSTAXA  

FÖR 

ÅR 2022 
 
Godkänd av kommunfullmäktige:  15 december 2021 § 64.   

 

§ 1 
Kommunen upprätthåller snöplogning av privata infarter och för företag i kommunen. 
 

Villkor för att plogningen skall utföras: 
1. Kommunen plogar infarter åt kommuninnevånare och företag inom 

kommunen. 
2. Infart och vändplan skall vara utmärkta med plogkäppar och fria från fasta 

hinder och grenar till en höjd av 4 m. 
3. Vändplan plogas så att det går att vända en personbil på denna. 

 

Plogningen utföres enligt följande: 
1. Plogaren inleder plogning då 10 cm snö har fallit vid normalt snöande eller 

då omständigheterna det påkallar vid snöoväder (vägar som yr igen o.d.). 
2. I första hand kommunala vägarna därefter privata infarter och till sist 

företag. 
 

§ 2 
Kommunfullmäktige har beslutat att snöplogningen skall vara självbärande (taxan skall täcka 
kostnaderna för kommunen). 
 
Snöplogningen av privata infarter och företag är sedan 2009 en nettoenhet i kommunens 
redovisning sålunda, att ev. överskott snöfattiga vintrar överförs till följande år och kan 
användas till kommande års snöplogning av privata vägar. Ev. underskott debiteras liksom 
tidigare extra ifall det inte kan balanseras med tidigare överskott från plogningen. 
 
En administrationskostnad för handhavandet av snöplogningen om 15 timmar/år för 
byråsekreteraren och kanslisten (fakturering mm) samt 10 timmar/år för kommunteknikern 
(kontroll av vägar, kontrakt mm) bokförs på snöplogningen. 
 

§ 3 
Privata infarter debiteras enligt följande; 

 Infart        0 –    100 m     85,00 € 
 Infart    101 –    500 m   115,00 € 
 Infart    501 – 1.000 m   190,00 € 
 Infart 1.001 – 2.000 m   220,00 € 

 Infart            2.001 m   290,00 € 
 

§ 4 
Företag debiteras enligt följande; 

1. Grundavgiften för snöplogning 110,00 €, därtill 
2. enligt snöplogarens timdebitering till kommunen. 

 

§ 5 
Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen; 
  Anmälningsavgift: 45 € 
 

§ 6 
Avgifterna exklusive moms. 



Uträkning av snöplogningstaxan för år 2022. 
 
Enligt budgetförslaget för vägarna för år 2022 fördelas kostnaderna för snöplogningen av de 
privata vägarna enligt följande. Beräknat för år 2022; 
 
- 9 625 € exkl. moms (hyror för maskiner och utrustning exkl. interna och timdeb.) 

 
 

2022 beräknas 87 st vara anslutna till snöplogningen, 57 privata och 30 företag (uppgifter 
31.12.2019); 
 
9 625/87  110,63 € exkl.moms 
 
Detta ligger som grund till den differentierade taxan. 
 
Grundavgifter(företag) uppskattas till 30 x 110 =>                                   3 300,00 € 
 
  Exkl.moms inkl.moms   exkl.moms 

       0 -   100 m avgift     85,00 € 105,40 € uppskattas till 20 st =>    1 700,00 € 
 

   101 -    500 m avgift    115,00 € 142,60 € uppskattas till 29 st =>         3 335,00 € 
 

   501 – 1.000 m  avgift   190,00 € 235,60 € uppskattas till   3 st =>       570,00 € 
 

1.001 – 2.000 m  avgift   220,00 € 272,80 € uppskattas till   4 st =>           880,00 € 
 

           2.001 m avgift   290,00 € 359,60 € uppskattas till   1 st =>        290,00 € 

    Totalt        10 075,00 € 
     
 
 
 
 
 
 
Föglö 2 september 2021 
 
 
Hans-Kristian Skaag 
Kommuntekniker 
 


