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Direktupphandling snöskottning 

Storumans kommuns tekniska avdelning söker snöskottare till några av kommunens 

CUS, centrala uppsamlingsstationer. Anbud kan gärna lämnas på en eller flera platser, 

prissatta var för sig eller i grupp. Pris anges i SEK exklusive moms. Anbud ska inkomma 

till anna.brunned@storuman.se senast 4 oktober 2022. 

 

 Plats   Tömningsintervall 

Del 1 Konäset   var 14:e dag 
  

Del 2 Granås   var 14:e dag 
  

Del 3 ”Laisan runt”, inkl Västansjö  varje vecka 

 samt Gam´ån, Mosekällavägen, Portbron, Krokfors   

 hytteområde, Krokfors, Laisholm, Gamställnäset,  

 Laxnäs, Sleabäcken, Solbergsgården, Solberg    

 Skoteröverfarter, 4 st ”Laisan runt” efter avrop 
 

Del 4 Solbacken   varje vecka 
 

Del 5 Hyllan-området vid Utsiktsvägen, Sommarvägen,  varje vecka 

 Vårstigen och Vintervägen    
 

Del 6 Kungsbacken-området  varje vecka 
  

Del 7 Korsningen vid E12-Rönäs  varje vecka 
 

Del 8 Rönäs-svängen, 4 platser i  var 14:e dag 

 Tängvattnet, Stabbfors, Sågbacken, Rönäs    
 

Del 9 Joesjö vid Sundsnäset och ”tullen” var 14:e dag 
 

Del 10 Joesjö vid utloppet av sjön  var 14:e dag 
 

Del 11 Joeström vid byastugan och väst i byn var 14:e dag 
 

Del 12  Långvattnet vid Brattåker och Norrberg  var 14:e dag 
 

Del 13 Umnäs   var 14:e dag 
 

Del 14 Akkan   var 14:e dag 
 

Del 15 Abborrberg   var 14:e dag 
 

Del 16 Lassovägen   varje vecka 
 

Del 17 Per Er väg   varje vecka  
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Del 18 Klippen 3 platser   var 14:e dag 

 

Del 19 Stintbäcken   var 14:e dag 

 

Del 19 ”Björkvattnet runt”, inkl Lövlund var 14:e dag 

 samt  Tärnamo, Fräkenvik, Vallenäs, Sörsandnäset 

 

Avtalsperiod 
Avtalet gäller från 1 november 2022 till och med 30 juni 2025. Möjlighet till förlängning 
med 1 + 1 år. 
 
Fritidhusplatserna ovan kan upphöra under avtalsperioden. 
 
Uppdrag: Snöskottning inför sophämtning 
För att avfallslämnare skall komma åt kärlen skall det snöröjas om snödjupet överstiger 
12 cm. Det är också viktigt att det är snöröjt inför kommande sophämtning. 
 

Det är viktigt att snö framför och under tunnorna tas bort. Det blir mycket besvärligt att 
tömma sopkärlen ifall det bildas ”snövallar” framför hjulen. Eftersom sopkärlen dras sista 
biten fram mot sopbilen blir det i längden för tungt att dra de proppfulla tunnorna genom 
snön. (Det är många tunnor som töms varje dag.) 

 
Ett tips är att skotta rent vid sidan om kärlen och därefter flytta kärlen dit. På detta sätt 
kan man alternera vid varje skottningstillfälle. 

 
Utökad sophämtning under högsäsong 
Utmed Blå Vägen från Storuman upp till riksgränsen samt dalgångarna kring Hemavan 
och Tärnaby kan tömning bli aktuellt varje vecka och oftare under högsäsong. Detaljerad 
lista kommer närmare att skickas till berörda snöskottare. 
 
Fakturering för snöskottningen 
Fakturan ska innehålla namn och adress samt ditt personnummer eller 
organisationsnummer.  
På fakturan skall du ange vilka platser som är snöröjda och datumen för snöröjning. 
 
Är du registrerad för F-skatt och moms? 
Kostnaden för maskin inklusive förare ska anges. Moms ska specificeras på fakturan. 
 
Saknar du registrering för F-skatt eller moms?  
Kostanden för maskinen och kostnaden för föraren ska specificeras.  
Hela summan för föraren kommer att betalas ut som lön. 
Om du saknar registrering för moms, kommer ingen momsen att betalas ut. 
 

 

STORUMANS KOMMUN 

Tekniska avdelningen 

 

Anna Brunned 

0951-140 76 

anna.brunned@storuman.se 


