
 
 
 
 

 
 

TOMELILLA KOMMUN 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr A 17:01 
  

 
 

Kf § 14/2017, Kf § 123/2021 Dnr Ks 2016/438 
 

Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m. i 
Tomelilla kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, Kf § 123/2021. 
Gäller från 25 oktober 2021. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Säkerhetsansvarig 
 
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 
  



Tomelilla Kommun föreskriver följande med stöd av 3 § Lag med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § Förordning om gaturenhållning och 
skyltning (1998:929). 
 
Fastighetsinnehavares skyldighet 
 
1 § Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för offentliga platser är 
innehavare av fastighet skyldig att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande 
åtgärder som avses i 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. Det gäller gångbana och annat, som krävs för gångtrafiken 
utanför fastigheten. Dessa benämns som gångbaneutrymmet. 
 
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit 
väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret. 
 
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
 
Med gångbaneutrymmet avses 
 
Gångbaneutrymmet är utformat med kantsten, som gräns mot körbana eller asfalt med 
motveck. Gångbaneutrymmet kan i vissa fall vara skilt från renhållningsskyldig fastighet 
av en gräs- eller buskyta, med en bredd av upp till fem meter. 
 
Föreskrifter som förtydligar de åtgärder som ska vidtas 
 
2 § Nedanstående föreskrifter gäller de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren. 
 
Växtlighet och nedskräpning 
 
3 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att ta bort ogräs och annan växtlighet från 
gångbaneutrymmet. 
 
Nedskräpande föremål, växtdelar och fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte 
sopas ned i rännstenen eller ut i körbanan utan ska sopas upp och föras bort. 
 
Snöröjning m.m. 
 
4 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet 
för gångtrafiken. Vid halka ska fastighetsinnehavaren skyndsamt sanda 
gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder som motverkar halka. 
 
Efter vintersäsongen är fastighetsinnehavaren skyldig att sopa upp och föra bort 
sandningssand från gångbaneutrymmet. 



 
Om kommunen vid snöröjning måste nyttja gångbanan för uppläggning av snö, bortfaller 
fastighetsinnehavarens skyldighet enligt 4 § första stycket. 
 
Rännstensbrunnar m.m. 
 
5 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is, 
i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, 
grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen. 
 
Trafiksäkerhet på bostadsgator 
 
6 § Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter 
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum. 
 
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå. Sikten 
ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. 
 
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80 cm 
räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera hållet. 
 
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut över 
gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter. 
 
Den fria höjden som krävs är: 
 

- Över gångbana minst 2,5 m 
 

- Över cykelväg minst 3,2 m 
 

- Över körbana minst 4,6 m 
 
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara för 
trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra åtgärden. 
 
Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över fastigheten 
och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med 8–9 §§ i detta 
reglemente. 
 
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits. 
 
Övrigt såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad 
 
7 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbaneutrymmet 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 trafiksäkerhet, framkomlighet och trevnad. 
 
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller av 
denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, uppställas på 
plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av kommunen. 
 
De åtgärder som krävs är bland annat att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på 
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för 
gångtrafikanter. 
 
Överträdelse av föreskrifterna 
 
8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter enligt 1 § och 3–7 §§ kan dömas till böter enligt 14 § första stycket Lag med 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente 9 § Om 
fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet enligt 
denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett föreläggande.  
 
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits. 
 
10 § Tomelilla kommun debiterar i enlighet med Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 15 § fastighetsägaren för de kostnader 
som föranleds av åtgärderna enligt denna författning 8 §. 
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