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FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNING AV GÅNGBANA 
MED MERA 

1(3)  
  

__________________________________________________________ 
 
Antagen av kommunfullmäktige:  2016-12-14, § 160 Gäller från: 
     2017-01-01 
 
Svedala kommun föreskriver följande med stöd av 3 § lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och 1 § förordningen 
(1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 
 

Föreskrifternas tillämpningsområde 
 
1 § 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman och avser de 
ren- hållningsåtgärder som anges i 2 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gatu- renhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken 
behövligt utrymme utanför fastighet. 
 
Föreskrifterna är även tillämpliga inom områden där staten varit väghållare om 
kommunen övertagit väghållaransvaret. 
 
Fastighetsinnehavares skyldighet 
 
2 §  
 
Med stöd av 3 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning ålägger kommunen innehavaren av fastighet att svara för renhållningen 
med mera av gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för 
gångtrafiken enligt nedanstående föreskrifter. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
  



Renhållningsskyldighetens omfattning 
 
3 § 
 
Enligt 2 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning avses med renhållning både barmark- och vinterrenhållning. 
 
Gångytan ska hållas i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors 
hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen 
och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 
 
4 § 
 
Renhållningsskyldigheten avser gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten 
som behövs för gångtrafiken. 
 
Om gatan är försedd med plantering, cykelbana eller dylikt mellan gångbanan och 
fastigheten eller mellan gångbanan och körbana, omfattar renhållningsskyldigheten 
förutom gångbanan, även hela fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet. 
 
Fastighetsinnehavarens renhållningsskyldighet vid torg, gågata eller liknande 
omfattar den gångyta utanför fastigheten som genom sin utformning kan anses vara 
gångbana. Då nå- gon gångbanedel inte kan urskiljas anses gångbana vara ett område 
på 2 meters bredd utanför fastigheten. 
 
Lika med gångbana anses också trappa eller dylikt som fyller en gångbanas uppgift. 
 
Barmarksrenhållning 
 
5 § 
 
Fastighetsinnehavaren har till uppgift att sopa, forsla bort orenlighet och nedskräpande 
föremål, ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand som påförts till 
motverkande av halka. 
 
Orenlighet med mera får inte föras ner i rännsten eller ut i körbana, i avloppsbrunn 
eller placeras på annan allmän platsmark. 
 
  



Rännstensbrunnar 
 
6 §  
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö, is och 
löv eller dylikt, i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta 
ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i 
rännstensbrunnen. 
 
Vinterrenhållning 
 
7 §  
 
Fastighetsinnehavaren har till uppgift att snarast avlägsna snö och is som är till 
olägenhet för gångtrafiken och att vid halka sanda gångbana respektive annan 
gångyta eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. 
 
Snö och is ska bortforslas eller läggas upp så att framkomligheten inte hindras. 
 
Åtgärderna får inte vara av den karaktären att miljöskador uppkommer som en följd 
av dess genomförande, exempelvis genom användning av olämpliga kemikalier. 
 
Redskap 
 
8 §  
 
Vid fullgörandet av renhållningsskyldigheten får fastighetsinnehavaren inte göra 
åtgärder eller använda maskinutrustning som kan skada gångbanan eller utsätta 
beläggningen för onormalt slitage. 
 
Överträdelse 
 
9 §  
 
Den fastighetsinnehavare som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sin 
skyldighet enligt ovan kan dömas till böter enligt 14 § lagen (1998:814) med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Därutöver kan kommunen enligt 12 § i samma lag besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med 
stöd av lagen ska följas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. 
 
Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad 
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