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Föreskrifter om gångbanerenhållning 
 
Fastställt av kommunfullmäktige 2004-12-20 § 352.  
Detta beslut gäller fr.o.m. 2004-12-20 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighets-
ägares ansvar för gångbanerenhållningen. 
 
1 § 
 
Enligt 3 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan 
kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är 
huvudman för allmänna platser, att utföra den gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgär-
der ifråga om gångbanor och andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafi-
ken. 
 
Kommunen äger också rätt att meddela närmare föreskrifter i fråga om de åtgärder som skall 
vidtas av fastighetsinnehavaren.  
 
Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
 
2 § Fastighetsinnehavares skyldighet 
 
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman 
för allmänna platser att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som följer 
av dessa föreskrifter. Skyldigheten gäller ifråga om gångbanor och andra utrymmen utanför 
fastigheten som behövs för gångtrafiken (nedan kallat gångbaneutrymmet).  
  
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghål-
lare och kommunen övertagit väghållaransvaret. 
 
3 § Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas  
 
Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastig-
hetsinnehavaren. 
 
4 § Växtlighet och nedskräpning 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren särskilt att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa 
upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. 
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5 § Vinterrenhållning 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is, som skottas ned från tak och 
härvid är till olägenhet för gångtrafiken. Motsvarande skyldighet föreligger beträffande snö 
från tomtmark som skottats ut på gångbaneutrymmet.  
 
I övrigt föreligger inte någon skyldighet för fastighetsinnehavaren att vidtaga åtgärder beträf-
fande snöröjning eller bortforsling av snö.  
 
6 § 
 
Det åligger vidare fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna ojämnheter, isvallar och svallis-
bildningar. 
 
7 § 
 
Vid halka skall gångbaneutrymmet av fastighetsinnehavaren skyndsamt sandas eller annan 
åtgärd vidtagas som motverkar halka. 
 
Skyldigheten omfattar ej uppsopning av sand, som utspritts till motverkande av halka. 
 
7 § Övrigt 
 
Fastighetsinnehavaren skall också vidtaga övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbane-
utrymmet i sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras samt att 
de krav tillgodoses som rimligen kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksä-
kerhet tillgodoses. 
 
8 § Straff  
 
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 
dessa föreskrifter kan dömas till böter enligt 14 § lag med särskilda bestämmelser om gatu-
renhållning och skyltning. 


