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FÖRESKRIFTER OM GATU- OCH GÅNGBANERENHÅLLNING I 
HELSINGBORGS STAD 
 
 
Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad har 1995-10-24 
beslutat följande med stöd av 19 § renhållningslagen (SFS 1979:596)  
och 13 a § renhållningsförordningen (SFS 1990:984) . 
 
 
Fastighetsinnehavares skyldighet 
 
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen 
är huvudman för allmänna platser, att svara för renhållningen av gångbana och 
annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten enligt nedan-
stående föreskrifter. 
 
Skyldigheten gäller även fastighetsinnehavare inom område där staten tidigare 
varit huvudman för väghållningen om kommunen därefter övertagit 
väghållaransvaret.  
 
Med fastighetsinnehavare avses jämlikt 1 § renhållningslagen den som äger 
fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
skall anses som fastighetsägare. 
 
 
Renhållningsskyldighetens omfattning 
 
1. Allmänt 
 
Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten 
(nedan kallat gångbaneutrymmet) skall genom renhållnings-, snöröjnings- och 
liknande åtgärder enligt 18 § 1 st renhållningslagen hållas 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. 
 
 
2. Snö och is 
 
I enlighet härmed ankommer det på fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna 
snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och vid halka skyndsamt sanda 
gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Vid gator 
som saknar gångbana plogas snön normalt intill tomtgräns. Det åligger i sådant 
fall fastighetsinnehavaren att sanda ett erforderligt utrymme utanför snövallarna. 
 
 
3. Extrem väderlek 
 
I den mån kommunen vid extrem väderlek med stora snömängder tvingas 
använda  en gångbana för uppläggning av snö bortfaller fastighetsinnehavarens 
skyldigheter att hålla gångbanan ren från snö under motsvarande period. 
 

Fel! Okänt växelargument. 
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4. Kör- och gångförbindelse 
 
Det ankommer också på fastighetsinnehavaren att  - om så är påkallat - uppta 
och vidmakthålla öppning i snövallar som möjliggör kör- och gångförbindelse till 
fastigheten. 
 
5. Tak, rännor och liknande 
 
Om skyldigheten att avlägsna snö och is från tak, rännor och liknande 
anordningar finns bestämmelser i 3 kap 3 § ordningslagen. Borttagandet skall 
ske så att det inte uppkommer risk för att personer eller egendom skadas och så 
att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras. I den mån is och snö härigenom 
faller ned på gångbana skall fastighetsinnehavaren avlägsna denna. 
 
6. Rännstensbrunnar 
 
Det ankommer också på fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstens-
brunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbane-
utrymmet. Vidare är det förbjudet att spola eller sopa ned fasta ämnen i 
rännstensbrunnar. 
 
7. Växtlighet och nedskräpning 
 
Det ankommer vidare på fastighetsinnehavaren att hålla undan fastighetens 
växtlighet från gångbaneutrymmet samt att i korsningar klippa ned 
siktskymmande buskar och häckar till en höjd om högst 80 cm, att sopa, att föra 
bort orenlighet och nedskräpande föremål, att ta bort ogräs samt att sopa upp 
och föra bort sand från gångbaneutrymmet. 
 
8. Övrigt 
 
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbanan och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skick som krävs 
enligt 18 § 1 st renhållningslagen. 
 
 
Ansvarsbestämmelser 
 
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin 
skyldighet enligt dessa föreskrifter kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket 
renhållningslagen. 
 
I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om 
tvångsutförande på den försumliges bekostnad. 
 
----------------------- 
 
Dessa föreskrifter gäller fr o m  1996-01-01 och ersätter äldre beslut om 
fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen. 

Fel! Okänt växelargument. 


