
T A X A  F Ö R  P L O G N I N G  A V  P R I V A T A  V Ä G A R  2 0 2 2
för Jomala kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 21 september 2021 § 39
Ikraftträdande den 15 november 2021

Med privata vägar avses i denna taxa vägavsnitt mellan allmän väg och vändplaner vid 
bostadshus och företag inom kommunen. Privat väg kan vara såväl enskild väg gemensam 
för flera fastigheter som infart till enskild fastighet.

För snöplogning av privata vägar debiteras avgifter i enlighet med denna taxa. Avgifterna i 
denna taxa anges exklusive mervärdesskatt. Vid debitering tilläggs lagstadgad 
mervärdesskatt i sådana fall sådan ska debiteras.

1 §
Avgiften baserar sig på vägsträckans längd enligt följande:

0-100 m 78,35 euro (97,15 euro inkl. moms* )
101-200 m 85,89 euro (106,50 euro inkl. moms*)
201-500 m 93,31 euro (115,70 euro inkl. moms*)
Över 500 m 130,71 euro (162,08 euro inkl. moms*)

* Priserna inklusive moms avser moms om 24 procent.

Vägsträckans längd utgör avståndet från allmän väg till berörd fastighets vändplan.

Såvida fråga är om enskild väg, som är gemensam för flera fastigheter, debiteras dels en 
avgift av väglaget, eller, om väglag inte finns, av den vägintressent som anmält om 
plogningen, enligt det ovansagda, samt dels en särskild avgift av varje fastighetsägare 
som önskar få sin egen infart plogad, varvid fastighetsägarens avgift är 22,49 euro (27,89 
euro inkl. moms).

2 §
Avgiften för plogningssäsongen ska betalas senast på förfallodagen av de som anmält sig till 
plogning för ifrågavarande säsong. För den som betalar därefter höjs avgiften med 50 %.

3 §
Följande regler för plogning av infarter gäller:

a)Plogningen utförs bara för fastigheter som inte ligger inom byggnadsplaneområde;
b)Kommunen plogar infarter åt kommuninvånare och företag inom kommunen;
c)Infart och vändplan ska vara utmärkta med reflekterande plogkäppar och fria från fasta 

hinder och grenar till en höjd av 4 m och till en bredd av 3 meter.
d)Vändplan plogas så att det går att vända en personbil på denna;
e)Vid snöfall nattetid eftersträvas att plogningen är färdigställd kl. 07.00. I övrigt utförs 

plogning vid behov därav enligt direktiv som utfärdas av tekniska chefen.

4 §
Frågor i anslutning till denna taxa avgörs av kommunstyrelsen.
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