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Taxa för vinterväghållning av gångbanor i 
centralorten 2023 och tills vidare 

På uppdrag utför hamn- och gatuförvaltningen vinterväghållning 

(halkbekämpning, snöröjning och sandupptagning) av gångbanor i centralorten 

(se bilaga 1. kartbild över vilket område som definieras som centralorten). 

Förutsättningarna för att kunna avropa tjänsten är, förutom att fastigheten ligger 

i centralorten, att något av nedanstående kriterier uppfylls:  

 

 Att minst en person som är skriven på adressen eller ägare till fastigheten 

är 65 år eller äldre 

 Att minst en person som är skriven på adressen eller ägare till fastigheten 

har behovet styrkt genom läkarintyg 

 Att fastigheten ligger inom ett område begränsat till Magasinsgatan-

Sveagatan-Träslövsvägen-Ringvägen (se bilaga 2. kartbild över aktuellt 

område) 

Debiteringen sker per längdmeter och säsong. Anmälan görs till hamn- och 

gatuförvaltningen, drift och anläggningsavdelningen med uppgift om namn, 

personnummer, adress och fastighetsbeteckning. Eventuellt läkarintyg bifogas. 

 

Om du uppfyller något av kriterierna och gjort en anmälan till hamn- och 

gatuförvaltningen får du ett påskrivet avtal i två exemplar. Ena avtalet skall 

undertecknas och skickas tillbaka till hamn- och gatuförvaltningen. Avtalet 

reglerar även andra frågor såsom ansvarsförsäkring, överhäng av buskage och 

information om uppsägning (se avtal för ytterligare information). 

 

Senast den 30 september skall anmälan vara hamn- och gatuförvaltningen 

tillhanda. De som tidigare har avtal med kommunen får ett särskilt meddelande 

om förlängning av avtalet hemskickat. 

 
 

Pris per säsong (2023-10-01- 2024-09-30) 
 

44 kr/längdmeter exklusive moms  

55 kr/längdmeter inklusive moms 

 

(ROT/RUT-avdrag gäller inte) 

 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV: 

Drift och anläggning, Kattegattsvägen 24, 

432 80 Varberg,  

Telefon 0340-880 87. 
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