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Riktlinjer vid vinterväghållning
När och hur Snöröjer kommunen?
Snöröjningsenheterna skall få gå ut när det under pågående snöfall kommit 5 cm
blötsnö och 10 cm vid torr snö eller drivbildning.
(Enligt Tekniska nämndens tidigare beslut, 2007-12-06 skall snöröjningsenheterna få gå ut när det kommit 5 cm blötsnö och 10 cm vid torr snö.)
Målsättningen är att varje plogområde skall vara röjt senast 12 timmar efter
avslutat snöfall.
Halkbekämpning och borttransport av snöupplag görs vid behov.
Snöupplag får inte läggas på infarter till fastigheter och snövallar får inte lämnas
kvar mitt på vägen, eller på anslutande gång- och cykelvägar.
Var Snöröjer kommunen?
Dessa riktlinjer gäller endast mantalsskrivna i kommunen. Fritidsboende
omfattas inte av det kommunala åtagandet.


Boende längs kommunal väg där kommunen är huvudman för allmän
platsmark (gator) omfattas av kommunal snöröjning inklusive
halkbekämpning samt uppsättning av snökäppar.



Detsamma gäller enskilda vägar där kommunen förvaltar statliga
driftbidraget för snöröjning och vägar till viktigare kommunal
verksamheter, såsom vatten- och reningsverk etc.

För övriga enskilda vägar gäller:


Vägar med bra standard och hög andel mantalsskrivna, samt att det finns
en ekonomiskt försvarbar lösning, omfattas av kommunal snöröjning. För
dessa vägar beslutar och bekostar väghållaren halkbekämpning.



Vägar med sämre standard erhåller ingen kommunal snöröjning men kan
i vissa fall beroende av antalet mantalsskrivna erhålla bidrag med 50 %
av verifierad kostnad.

Ansökan om kommunal snöröjning eller kommunalt bidrag för snöröjning skall
ske enligt blankett, Ansökan om kommunal snöröjning. (Detta krävs vid t.ex.
nyinflyttning vid vägar som ej ingår i det kommunala huvudmannaskapet)
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Hur hanteras Snöskador?
Kommunen är skyldig att hålla kommunala vägar framkomliga genom
snöröjning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att vissa skador uppstår vid
sedvanlig snöröjning vilket ibland medför att fastighetsägares staket och
brevlådor tar skada.
Kommunen använder sig av liknande riktlinjer som Trafikverket, som skiljer
mellan skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom
mekanisk skada.


Snötryck = Sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till
väggrenen. Staket och brevlådor skall vara placerade och vara i
tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck. Skador som uppkommer på
detta sätt ersätts ej.



Mekanisk skada = Uppkommer då plogbladet kommer åt staketet eller
brevlådan. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit
försumlig skall ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren. Vid bedömning
tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt



Snöupplagsskador = När omotiverat stora upplag läggs innanför eller i
anslutning till fastighetsgränser och ger skador på egendom skall
ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren. (samma bedömning som vid
mekaniska skador)

Hur anmäler man en snöröjningsskada?
Anmälan av snöröjningsskada skall göras enligt blankett, Snöskadeanmälan, som
finns på hemsidan. Denna skickas därefter via e-post eller post till kommunen.
Snöröjningsskadan dokumenteras hos kommunen för att sedan skickas till
snöröjningsentreprenören som har ansvaret för att skadan åtgärdas.
I de fall som snöröjningsentreprenören anser sig oskyldig till skadan görs en
bedömning tillsammans med kommunen. Denna bedömning görs med
utgångspunkt från kommunens riktlinjer.
För att överklaga kommunens beslut angående snöröjningsskador skall
skadeståndsanspråk skriftligen inkomma till kommunen och skall innehålla den
totala ersättning samt foton (om det finns) som fastighetsägaren gör anspråk på.

