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§ 85   dnr 08/0100 
 
 

Lokala föreskrifter för gaturenhållning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna lokala föreskrifter för gaturenhållning 
enligt tekniska nämndens förslag § 6/08. 

Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att besluta om områden där så 
kallad ”norrlandsplogning” av framkomlighets- och utrymmesskäl är lämplig. 

Bakgrund 
Tekniska nämnden har tagit fram förslag till lokala föreskrifter för gaturenhållning 
med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
och Förordning om gaturenhållning och skyltning. I förslaget har uppdatering 
utifrån ny lagstiftning skett liksom förtydliganden av fastighetsägarens ansvar. 
Översynen är en följd av att lagtexten ändrats och att kommunfullmäktige givit 
nämnden i uppdrag att se över gällande föreskrifter för gaturenhållning 
(§ 110/07). 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om lokala föreskrifter 
med stöd av Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning enligt framtaget förslag. 

Tekniska nämnden föreslår också kommunfullmäktige att uppdra till tekniska 
nämnden att besluta om områden där så kallad ”norrlandsplogning” av 
framkomlighets- och utrymmesskäl är lämplig. Norrlandsplogning förklaras i 
tekniska nämndens förslag till föreskrifter § 6.  

 

Handlingar 
Tekniska nämnden § 6/08 

Delges 
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TEN § 6 Dnr 07-58 
TU § 8 

Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Skövde kommun 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om lokala föreskrifter 
med stöd av Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning enligt nedan. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till tekniska nämnden 
att besluta om områden där så kallad ”norrlandsplogning” av framkomlighets- och 
utrymmesskäl är lämplig. 

1 § 
Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är 
huvudman för allmänna platser, skall i fråga om gångbanor eller andra utrymmen 
utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgärder som 
kommunen har att svara för enligt 2 §. 

2 § 
Som gaturenhållning räknas gaturengöring så som sopning, bortförande av  
nedskräpande föremål, borttagande av ogräs, snöröjning och liknande åtgärder 
samt upptagning av sand eller stenflis som påförts för att motverka halka på 
gångutrymmen enligt 4 § nedan. 

3 § 
Fastighetsinnehavaren svarar för gaturenhållningen till en sträcka av högst 
10 meter utanför fastigheten räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Detta 
gäller även om park, plantering eller annan anläggning finns mellan fastighet och 
gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken.  

Om gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken är beläget mellan två 
fastigheter skall respektive fastighetsägare fullgöra renhållningsskyldigheten till 
lika andel av gångbana eller annat utrymme för gångtrafik inom 10 meter från 
fastighetens gräns. För hörnfastighet omfattas även gångutrymmets krökning 
längs fastighetens gräns. 

4 § 
Fastighetsinnehavaren skall snarast undanröja eller bortföra snö och is som är 
till olägenhet för gångtrafiken. Snö och is får ej utskottas eller läggas upp i 
körbana eller rännsten. Fastighetsinnehavaren ska bortföra snö och is som skottats 
eller rasat ned från tak, balkonger etc. från gångbana eller annat utrymme för 
gångtrafiken.  



Vid halka skall denna bekämpas med sand eller stenflis. Halkbekämpningen får 
inte ske med salt eller andra kemikalier. Dock får salt inblandas för att förhindra 
ihopfrysning med högst 3 % av volymen. 

5 § 
Fastighetsinnehavaren skall hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is 
om dessa ligger inom gångbana eller annat gångutrymme. Fasta ämnen så som 
sten, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnarna. 

6 § 
I områden där kommunen tillämpar ”norrlandsplogning”, dvs. kommunen plogar 
upp och magasinerar snö på gångbanan av framkomlighets- och utrymmesskäl, 
ska fastighetsinnehavaren inte skotta gångbanan. Då barmarksväglag råder skall 
fastighetsinnehavaren bekämpa frosthalka. 
 
7 § 
Fastighetsinnehavaren skall förhindra utväxt av häckar, buskar och träd vid tomt-
gräns. Den fria höjden för växtlighet skall 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 vardera 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. 

Bakgrund 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har uppmärksammat att det inte antagits ovanstå-
ende lagtext i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Kommunen har följt den 
tidigare lagstiftningen, som i princip har samma innebörd. Den nyare lagen har 
specifiserade uppgifter om vad som är fastighetsägarens skyldighet, vilket den 
gamla lagen saknade. 

Handlingar 

Tekniska kontorets skrivelse 2007-12-14 

Delges 

KF, TK 

 


	2008-06-16 Beslut KF gångbanerenhållning
	Lokala föreskrifter för gaturenhållning
	Beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Delges
	TEN


	2008-02-26 Beslut TEN Gångbanerenhållning
	Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Skövde kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Delges



