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Föreskrifter för gaturenhållning inom områden i Mölndals
kommun där kommunen är huvudman för allmänna platser
1. Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för allmänna platser,
åligger det fastighetsinnehavare att utföra de renhållningsåtgärder som avses enligt
2 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som
behövs för gångtrafiken.
Enligt lagen innebär detta att ytorna "genom gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder hålls 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".
2. Till gångbana räknas trappa och fastighets tillfart till gångbana över plantering
eller dylikt. Där gångbana saknas och körbanan måste användas för gångtrafik,
skall det för gångtrafik erforderliga utrymmet anses utgöra 1,0 m. Om gångbana
endast finns på gatas ena sida, dit all gångtrafik kan hänvisas, behöver inte
fastighetsinnehavare på gatans andra sida fullgöra renhållningsskyldighet för
gångtrafik på körbanan.
3. Om gångbanor eller andra utrymmen som behövs för gångtrafiken är belägna
mellan två fastigheter, åligger det respektive fastighetsinnehavare att fullgöra
renhållningsskyldigheten på halva bredden av gångbanan eller utrymmet.
4. Fastighetsinnehavarens renhållningsskyldighet på gångbana är begränsad till en
bredd av 7 m av den del av gångbanan som ligger närmast fastigheten. Även om
mellan fastighet och gångbana, eller för gångtrafiken erforderligt utrymme, finns
park, plantering eller annan liknande anläggning, skall fastighetsinnehavaren
renhålla gångbanan eller utrymmet. I de fall parkens, planteringens eller anläggningens medelbredd utefter fastigheten överstiger 7 m befrias
fastighetsinnehavaren från renhållningsskyldighet utefter parken, planteringen
eller anläggningen. Då renhållningsskyldigheten inte kan fördelas med stöd av
ovanstående bestämmelser, skall fördelningen bestämmas av kommunen.
5. Snö och is, som är till olägenhet för gångtrafiken, skall genom fastighetsinnehavarens försorg snarast skottas undan eller huggas upp samt föras bort.
På gångbana får snö och is dock läggas upp i sträng invid rännstenen. Där
gångbana saknas får uppläggningen göras invid tomtgränsen. På gångbana eller
annat gångbaneutrymme mellan fastigheter får snö och is också läggas upp invid
tomtgränserna eller i planteringsremsa. Bortforsling av upplagd snö eller is sköts
av kommunen, om det krävs för den allmänna trafiken. Fastighetsinnehavaren
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skall dock omedelbart låta föra bort snö och is, som faller ned eller skottas ned
från tak eller på annat sätt överförs från fastighetsområdet till gatumark eller
allmän plats. Fastighetsinnehavare skall också ombesörja genombrytning av
snövallar vid anslutning till tomten.
6. Vid halka skall gångbanan eller annat motsvarande utrymme genom fastighetsinnehavarens försorg snarast sandas eller på annat sätt halkbekämpas. Salt f'ar inte
användas på trappor av betong. På gångbana skall man eftersträva att
halkbekämpning görs till 1,0 m bredd mellan fastighetsgräns och snövall. På
gångutrymme mellan fastigheter kan halkbekämpningen begränsas till en bredd av
minst 1,0 m sammanlagt, om snö behöver läggas upp. På gata som saknar gångbana
skall halkbekämpning för gångtrafik göras på ett utrymme av 1,0 m bredd av
körbanan utanför fastighetsgräns eller snövall som lagts upp vid gränsen.

