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Ks § 10 
Tfu § 198 Dnr 2010.327 314 
 
Snöröjningspolicy 
 
Förslag till snöröjningspolicy har upprättats av gatuchefen: 
 
1)  Kommunens ansvar 
Kommunen (eller någon av kommunen utsedd entreprenör) ska utföra  
snö- och halkbekämpning på de gator och vägar som ingår i de olika distrikten. 
Utkallning sker på order av därtill utsedd personal som bedömer starttiden från fall 
till fall. Till grund för bedömningen ligger de väderprognoser som står till 
förfogande. Normalt påbörjas snöröjningen efter det att snöfallet upphört. 
 
Riktvärden för snödjup som leder till snöröjning 
Kallsnö ca 10 cm 
Blötsnö ca 5 cm 
 
Vissa områden kan röjas även vid andra snödjup. 
 
Genomfartsleder samt matargator samt prio 1 vägar 
Gång- och cykelvägar samt trottoarer ska hållas rena från snö åtminstone  
på en av sidorna. 
 
Lokalgator och prio 2 vägar 
Trottoarer bör i möjligaste mån röjas men får vid behov användas som snöupplag. 
 
Genombrytning av snövallar 
I de fall där fastighetsägaren inte klarar att bryta igenom en upplogad snövall, kan 
kommunen vid anmodan hjälpa till. Denna åtgärd prioriteras lägre och utförs när 
resurser finns tillgängliga. 
 
2)  Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor utmed 
den egna fastighetsgränsen. Om kommunen väljer att använda denna yta som 
snöupplag, upphör automatiskt fastighetsägarens ansvar för den samma. 
 
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till snöröjningspolicy. 
 
_____ 
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Forts. Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till snöröjningspolicy med tillägg att fri sikt vid korsningar 
och utfarter ska prioriteras. 
 
_____ 
 
 

 
 


