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Lokala föreskrifter för renhållning av gångbana m.m.  
Kommunfullmäktige i Falu kommun har den 2021-09-09, § 147, beslutat följande med stöd 

av 3 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och 

1 § förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning. Dessa föreskrifter trädet ikraft 

den 2021-10-06 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för 

gångbanerenhållningen. 

 

Fastighetsinnehavares skyldighet  
1 §  

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 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga 

om gångbanor och andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken (nedan 

kallat gångbaneutrymmet).  

 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att utföra renhållning m.m. på gångbanans hela bredd eller 

om gångbana saknas på ett för gångtrafiken avsett utrymme till en bredd av 1,5 meter i 

enlighet med vad som följer av denna föreskrift  

 

Lika med gångbaneutrymmet anses trappa, fastighetens tillfart till gångbana över plantering 

eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift samt om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken 

erforderligt område om 1,5 meters bredd utmed fastighetens gräns.  

 

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit 

väghållare om kommunen har övertagit väghållaransvaret.  

 

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lagen 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. 

 

Närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas 

2 § 

Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som ska vidtas av 

fastighetsinnehavaren. 
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Växtlighet och nedskräpning  
3 § 

Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort och förhindra utväxt av häckar, buskar, träd m.m. 

vid tomtgräns samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från 

gångbaneutrymmet och/eller körbana eller dess funktionalitet. Fastighetsinnehavare är även 

skyldig att ta bort växtlighet som inkräktar på gångbaneutrymmet och/eller körbana eller dess 

funktionalitet och därigenom försämrar framkomligheten eller trafiksäkerheten. 

 

Den fria höjden för växtlighet ska vara för gångbana 2,5 meter, cykelbana 3,2 meter och 

körbana 4,6 meter. Växtlighet vid gatukorsningar får inte vara högre än 0,8 meter på en 

sträcka av 10 meter åt vartdera hållet utmed fastighetsgränsen räknat från gränsens 

korsningspunkt. På tomt med egen utfart mot gata får växligheten inte överstiga 0,8 meter på 

en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan av utfarten. Växtlighet mot tomtgräns får inte 

skymma sikten för trafikmärken, skyltar, gatubelysning och liknande. Se även kommunens 

information i ”Klipp häcken”. 
 

Vid högre hastighet än 50 km/timme gäller likvärdigt siktkrav enligt Trafikverkets regler i 

Vägar och gators utformning, VGU.  

 
Snöröjning m.m.  
4 § 

Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast ta bort snö och is som är till olägenhet för 

gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra 

åtgärder till motverkande av halka. Fastighetsägarens skyldighet att hålla gångbaneutrymmet 

rent från snö och is samt att sanda upphör då kommunen använder gångbaneutrymmet som 

snöupplag. Fastighetsägarens skyldighet gäller dock på den del av gångbaneutrymmet som 

kommunen inte använder som snöupplag. 

 

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

gångbaneutrymmet efter avslutad vintersäsong, dock senast 31 maj.  

 

Fastighetsinnehavaren får inte lägga upp snö och is från fastigheten på allmän plats. 

Fastighetsinnehavaren får inte heller lägga upp snö mot stolpar, brandposter, elskåp, 

konstverk eller tryckknappslådor vid övergångsställen. Snövallar vid övergångsställen tas bort 

eller öppnas upp av dem som orsakat vallen. 

 

Har kommunen använt hela eller delar av befintlig gångbana för uppläggningen av snö, gäller 

fastighetsinnehavarens skyldighet den del som inte används för uppläggning av snö alternativt 

1,5 m utanför snövall. Fastighetsägarna ska halkbekämpa hela den yta som är tillgänglig för 

gångtrafikanter. 

 

Halkbekämpning ska inte ske med salt eller andra kemiska medel. För att hindra hopfrysning 

av sand eller stenflis får dock salt inblandas till högst 2 procent av volymen. 

 

Rännstensbrunnar 

5 § 

Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fritt från snö och is och 

fritt från grenar, löv och annat skräp i de fall rännstensbrunnen ligger inom 
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gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned 

i rännstensbrunnen. 
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Övrigt  
6 § 

Fastighetsinnehavaren ska 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 ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  

 

Straff m.m.  
7 § 

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 med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 

Den som gjort sig skyldig till en sådan gärning kan enligt 15 § lagen med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning förpliktas att ersätta kommunen de kostnader 

som föranleds av gärningen.  

 

I 12 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns vidare 

bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.  

 

 

 

 

 

 


