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Kommunfullmäktige 1994-11-14

§ 103 Dnr 1994.108 312

Renhållning på trottoar m m

Ärendebeskrivning:

Inom kommunförvaltningen har förslag väckts om
att fastighetsägare ska ges ansvar för att
snöröja på trottoar och gångbana utanför sin
fastighet. Kommunen kan med stöd
av renhållningslagen besluta om sådana
föreskrifter. Genom en ny förordning ska
kommunfullmäktiges beslut om detta numera inte
underställas länsstyrelsen.

Kommunstyrelsekontoret föreslår alltså att
fullmäktige
med stöd av 19 § i renhållningslagen, utfärdar
följande föreskrift:

"Inom område med detaljplan, där kommunen är
huvudman för allmänna platser, ansvarar
fastighetsägare för att gångbana eller annat
utrymme utanför fastigheten som behövs för
gångtrafiken, genom renhållning, snöröjning och
liknande åtgärder hålls i sådant skick att det
inte uppkommer risk för att personer eller
egendom skadas.

Snö och is, som hindrar gångtrafiken, ska
snarast skottas undan och föras bort. Vid halka
ska sandning eller annan lämplig åtgärd snarast
vidtas."

Beredning:

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslaget
till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden
för yttrande.

Tekniska nämnden har 1994-08-18, § 60, beslutat
tillstyrka föreskriften om renhållning på
trottoar m m.

Miljö- och byggnämnden har 1994-08-23, § 117,
beslutat uttala att nämnden inte har några
synpunkter på överföringen av ansvaret till
fastighetsägarna .

Nämnden uttalade vidare att upplysningar om att
vid risk för halka undvika saltning till förmån
för sandning samt upplysningar vart snö och is
ska föras bort, bör kunna lämnas särskilt.



Kommunstyrelsens arbetsutskott 1994-08-29, §
172:

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att med stöd av 19 § i renhållningslagen utfärda
följande föreskrift för renhållning på
trottoarer m m:

Inom område med detaljplan, där kommunen är
huvudman för allmänna platser, ansvarar
fastighetsägare för att gångbana eller annat
utrymme utanför fastigheten som behövs för
gångtrafiken, genom renhållning, snöröjning och
liknande åtgärder hålls i sådant skick att det
inte uppkommer risk för att personer eller
egendom skadas.

Snö och is, som hindrar gångtrafiken, ska
snarast skottas undan och föras bort. Vid halka
ska sandning eller annan lämplig åtgärd snarast
vidtas.
_____

Kommunstyrelsen 1994-09-12, § 97:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.
_____

Kommunfullmäktige 1994-09-26, § 79:

Under fullmäktiges överläggning yrkar Åke
Karlsson att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för vissa klarlägganden
beträffande renhållning av trottoarer utmed
genomfartsleder.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden
under proposition huruvida ärendet ska
återremitteras eller avgöras vid dagens
sammanträde. Ordföranden finner att -
kommunfullmäktige beslutat om återremiss.

Kommunfullmäktige beslutar således

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
_____

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1994-10-10, §
217:

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas att
enligt renhållningslagen 18 § omfattar kommunens
ansvar för snöröjning inte gator där staten är



väghållare. Utmed dessa gator svarar staten
också för renhållning av trottoarer. Det ansvar
för snöröjning på trottoar, som med stöd av 19 §
i renhållningslagen kan åläggas fastighetsägare
omfattar alltså inte trottoar/gångbana utmed
vägar där staten är väghållare (vanligtvis
genomfartsleder).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att med stöd av 19 § i renhållningslagen utfärda
följande föreskrift för renhållning på
trottoarer m m:

Inom område med detaljplan, där kommunen är
huvudman för allmänna platser, ansvarar
fastighetsägare för att gångbana eller annat
utrymme utanför fastigheten som behövs för
gångtrafiken, genom renhållning, snöröjning och
liknande åtgärder hålls i sådant skick att det
inte uppkommer risk för att personer eller
egendom skadas.

Snö och is, som hindrar gångtrafiken, ska
snarast skottas undan och föras bort. Vid halka
ska sandning eller annan lämplig åtgärd snarast
vidtas.

Denna skyldighet gäller inte när staten är
väghållare för gator och vägar.
_____

Kommunstyrelsen 1994-10-24, § 133:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.
_____

Kommunfullmäktige 1994-11-14, § 103:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____


