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Kommunal författningssamling för 
 

Östra Göinge kommun 
  
 Nr  37 Dnr KL 2002/0252.318  
 

    
 Antaget av KF 2002-11-21, § 10  
 

 
 
ÅLÄGGANDE OM GÅNGBANERENHÅLLNING MED MERA 

 
Östra Göinge kommun föreskriver med stöd av Lag (1998:814) med särskilda bestäm-
melser om gaturenhållning och skyltning om följande ålägganden om gångbaneren-
hållning med mera. 
 
Fastighetsinnehavarens skyldighet 
 
§ 1 
Innehavare av fastighet inom ett planområde, där kommunen är huvudman för allmänna 
platser, skall på gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för 
gångtrafiken utföra renhållning, snöröjning och liknande åtgärder som avses i 2 § första 
stycket i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom område där kommunen har över-
tagit väghållaransvaret från staten. 
 
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1§ Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap    
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
 
 
Närmare föreskrifter om åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren 
 
Växtlighet och nedskräpning 
 
§ 2 
Fastighetsinnehavaren skall ta bort ogräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra 
bort sand, orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.  
 
Fastighetsinnehavaren skall förhindra att grus- och stenmaterial, löv och nedskräpande 
föremål transporteras ut på gångbaneutrymmet från tomtmark, till exempel vid regn. 
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Snöröjning och halkbekämpning  
  
§ 3 
Fastighetsinnehavaren skall snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gång-
trafiken samt vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder 
för att motverka halka. 
 
Fastighetsinnehavarens skyldighet att hålla gångbanan ren från snö bortfaller om kom-
munen använder gångbanan för uppläggning av snö. Fastighetsinnehavaren har vid dessa 
tillfällen skyldighet att halkbekämpa området omedelbart utanför snövallen.  
 
Rännstensbrunnar 
 
§ 5 
Fastighetsinnehavaren skall hålla galler till rännstensbrunnar som ligger i gångbane-
utrymmet fria från snö och is. Fasta ämnen som stenar, grus och skräp får inte sopas 
eller spolas ned i rännstensbrunnar. 
 
Övrigt 
 
§ 6 
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gång-
baneutrymmet i sådant skick att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår 
och för att tillgodose de krav som med hänsyn tillförhållandena på platsen och övriga 
omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Särskild 
hänsyn skall tagas till personer med funktionshinder. 
 
Straff med mera 
 
§ 7 
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter 
enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § i Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 
I 12 § i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den ansvariges 
bekostnad. 
 

 
Detta beslut gäller från och med den 1 januari 2003 och ersätter äldre beslut i kommunen 
om fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning med mera 
 
 
 

 


