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Beslutat av Kommun-
fullmäktige 2022-10-31 
med stöd av 1 § förordningen 
(1998:929) om gaturenhållning 
och skyltning 

 

 
 

 

  

Förslag till lokala föreskrifter om gångbanerenhållning 
m.m. för Örkelljunga kommun  

 

Allmänt 

Örkelljunga kommun föreskriver följande med stöd av 3 § lagen (1998:814) 

med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 1 § 

förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 

 

1 § 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 avses i 2 § första stycket lagen 

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i 

fråga om gångbanor och andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för 

gångtrafiken (nedan kallat gångbaneutrymmet). Gångbaneutrymmet utgörs 

utöver en gångbana även av den del av vägen som används för gångtrafik i 

de fall en gångbana saknas. Det kan avse områden också där gångbanan eller 

vägen inte ligger i direkt anslutning till fastigheten utan det är ett mindre 

grönområde emellan.  

 

Vid avsaknad av gångbana gäller ansvaret för det utrymme som behövs för 

gångtrafiken, minst 1,5 meter från fastighetens tomtgräns, utan att räkna in 

rännsten eller liknande. Vid grönyta mellan tomtgräns och gångbana eller 

väg har fastighetsinnehavaren ansvaret maximalt 10 meter från fastighetens 

tomtgräns.  

 

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där 

staten varit väghållare om kommunen har övertagit väghållaransvaret.  

 

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lagen (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten 

eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 

anses som fastighetsägare.  

 

Om gångbaneutrymmet är beläget mellan två fastigheter åligger det 

respektive fastighetsinnehavare att fullgöra renhållningsskyldigheten till lika 

andel. 
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2 § Närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas  

Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som ska 

vidtas av fastighetsinnehavaren.  

 

3 § Växtlighet  

Fastighetsägare ska förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns 

som sträcker sig över gångbaneutrymmet. Fri höjd för växtlighet ska vara 2,5 

meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.  

 

4 § Snöröjning m.m. 

Det åligger fastighetsinnehavaren att inom 24 timmar från snöfallet upphört, 

avlägsna snö och/eller is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid 

halka skyndsamt sanda eller att vidta andra åtgärder till motverkande av 

halka i gångbaneutrymmet samt vid in- och utfarter till fastigheten. Vid 

snöfall som föranleder plogning av gata, åligger inget ansvar för 

fastighetsägaren innan gatan är plogad. 

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från 

gångbaneutrymmet. Fastighetsinnehavaren får inte lägga upp snö och/eller is 

på gångbaneutrymmet eller körbanan.  

 

Ifall kommunen vid plogning använder gångbaneutrymmet som 

uppläggningsplats för snö och/eller is från vägbanan bortfaller 

fastighetsinnehavarens ansvar successivt för den del av utrymmet där 

uppläggning sker. Snövallar vid övergångsställen ska tas bort eller öppnas 

upp av den som orsakat snövallen.  

 

5 § Rännstensbrunnar  

Fastighetsinnehavaren uppmanas att hålla galler till rännstensbrunn fritt från 

snö och/eller is och fritt från grenar, löv och annat skräp i de fall 

rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom 

stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.  

 

6 § Övrigt  

Fastighetsinnehavaren uppmanas också vidta övriga erforderliga åtgärder för 

att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär 

olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till 

förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om 

trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  

 

7 § Tillsyn och undantag från bestämmelserna 

Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av dessa 

föreskrifter. I 12 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden 

som kan förenas med vite och om tvångsutförande på den försumlige 

fastighetsinnehavarens bekostnad. Den som gjort sig skyldig till en sådan 

gärning kan enligt 15 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning förpliktas att ersätta kommunen de kostnader 

som föranleds av gärningen.   
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Samhällsbyggnadsnämnden får efter skriftlig ansökan medge undantag från 

den skyldighet som annars åvilar fastighetsinnehavare, om det kan ske utan 

påtaglig olägenhet på platsen och utan åsidosättande av människors hälsa 

eller i övrigt nedsättande av allmän trevnad.  

 

8 § Straff 

Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina 

skyldigheter enligt 1 och 3–6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § första 

stycket 1 lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning.  

  

_______________  

Föreskrifterna träder i kraft 2022-07-01 och ersätter tidigare regler avseende 

gångbanerenhållning.  

 

 

 


