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Föreskrifter om gångbanerenhållning 

Strömsunds kommun föreskriver nedanstående med stöd av § 3 i Lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) och 1 § i Förordningen om gaturenhållning och skyltning 
(1998:929). 

Innehållsförteckning 
1. Giltighet
2. Övergripande föreskrifter
3. Växtlighet och nedskräpning
4. Snöröjning och halkbekämpning
5. Rännstensbrunnar

1. Giltighet

Dessa föreskrifter gäller för fastighetsinnehavare inom områden som i 
detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningsställts och 
begagnas för allmän trafik. 

Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som 
enligt 1 kap. 5 § i Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

2. Övergripande föreskrifter

I enlighet med Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning (1998:814), ansvarar fastighetsinnehavaren för att utföra 
de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder i fråga om gång-
banor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gång-
trafiken.  

Fastighetsinnehavaren ska vidta erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet 
hindras samt tillgodose de krav som med hänsyn till förhållandena på  
platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, fram-
komlighet och trafiksäkerhet. 

Fastighetsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter kan dömas till böter. 
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3. Växtlighet och nedskräpning 

 
Fastighetsinnehavaren ska  

ta bort ogräs och annan växtlighet samt  
sopa upp, föra bort orenligheter och nedskräpande föremål från 
gångbaneutrymmet.  

 
4. Snöröjning och halkbekämpning 

 
Fastighetsinnehavaren ska  

a. snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, 
b. vid risk för halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet samt 
c. sopa upp och föra bort sanden efter att gångbanan är snöfri. 
 
Sand tillhandahålls av kommunen på fastställda platser.  
 
5. Rännstensbrunnar 

 
Fastighetsinnehavaren ska hålla galler till rännstensbrunnar fria från 
snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet.  
 
Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas 
ned i rännstensbrunnen. 
 
 
 
 


