
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR RENHÅLLNING AV GÅNG- 
BANA M.M. 
 
Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14. 
 
 
Falu kommun föreskriver med stöd av 3 § lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (1998:814) följande: 
 
 
Fastighetsinnehavarens skyldighet 
 
1 § 
Innehavare av fastighet inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman för 
offentliga platser är skyldig att, såvitt avser gångbana eller annat för gångtrafik erforderligt 
utrymme utanför fastigheten, utföra renhållnings-, snöröjnings-, halkbekämpnings-och 
liknande åtgärder som avses i 2 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (1998:814). 
 
På gågata eller om gångbana saknas är fastighetsinnehavaren skyldig att utföra renhållning 
m,m. på ett för gångtrafiken avsett utrymme till en bredd av 1,5 meter. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som enligt 1 § lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning m.m. äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) anses som fastighetsinnehavare. 
 
 
Barmarksrenhållning 
 
2 § 
Gångbana eller motsvarande utrymme utanför fastigheten skall hållas rent. Det åligger fastig-
hetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att forsla bort sopor och skräp. 
Sand och sten skall sopas upp och forslas bort från gångbaneutrymmet. 
 
Sopor, skräp, sten och sand får inte sopas ner i rännstensbrunn. Det åligger fastighetsinne-
havaren att hålla galler till rännstensbrunn belägen inom gångbaneutrymmet fri från sopor, 
skräp, sten och sand. 
 
 
Vinterrenhållning 
 
3 § 
Fastighetsinnehavaren skall skotta bort snö och is som ligger på gångbana eller motsvarande 
utrymme som är till olägenhet för gångtrafiken. Fastighetsinnehavaren skall också hålla galler 
till rännstensbrunn belägen inom gångbaneutrymmet ren från snö och is. Snö som skottas från 
gångbana eller motsvarande utrymme får läggas i den snösträng som bildas när gatan plogas. 
 
 
 



 
 
Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall 
avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. 
 
Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande skall fastighetsinnehavaren vidta 
sådana åtgärder så att personer eller egendom inte skadas och så att trafiken på platsen inte 
onödigtvis hindras. 
 
Fastighetsinnehavaren skall skotta bort sådan snö som hindrar framkomligheten för service-
fordon till sopkärl och postlåda. 
 
 
Halkbekämpning 
 
4 § 
Fastighetsinnehavaren skall vid halka skyndsamt sanda gångbana eller motsvarande utrymme 
för att motverka halka. 
 
 
Övriga åtgärder 
 
5 § 
Fastighetsinnehavaren skall vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbana eller 
liknande utrymme i sådant skick att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer samt 
tillse att de krav som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan 
ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet tillgodoses. 
 
 
Straff m.m. 
 
6 § 
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 
dessa föreskrifter kan dömas till böter enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om gatu-
renhållning och skyltning (1998:814). I lagen finns bestämmelser om förelägganden och om 
tvångsutförande på den försumliges bekostnad. 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01. 
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