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Kommunfullmäktige 

Nr 41. Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala 
kommun 
KSN-2014-1376 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun enligt ärendets 
bilaga 1. 

Uppsala den 15 april 2015 
Marlene Burwick/Astxiå Anker 

I ärendet deltagande: 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wämsberg Rahima Ortac, Gustaf Lantz (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Marta Obminska, The-
rez Olsson, Louise Landerholm Bill (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jo
nas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Dessutom närvarande: 
Eva Christiernin (S), Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Anna Manell (FP) och 
Anne Lennartsson (C). 

Ärendet 
De nuvarande föreskrifterna om gångbanerenhållning för Uppsala kommun antogs av full
mäktige 1996 (§41). Gatu- och samhällsmiljönämnden har reviderat dessa och överlämnat ett 
förslag t i l l lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun (bilaga 2). 

Föredragning 
Jämfört med de nuvarande föreskrifterna är den huvudsakliga förändringen i förslaget att man 
lagt t i l l ett krav på att fastighetsinnehavarna i centrala Uppsala ska utföra renhållningen före 
en viss tid på morgonen. 

Kommunledningskontoret har redigerat förslaget. Föreskrifterna har kortats ned så att de bara 
innehåller nödvändiga kompletterande föreskrifter ti l l vad som regleras i förordning. Språket 
har redigerats och föreskrifterna har disponerats i syfte att öka läsbarheten. I övrigt överens
stämmer här föreslagen föreskrift med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag 
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Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Bilaga 1 
Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun; 
Beslutade den 2015 
Uppsala kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1998:929) 
om gaturenhållning och skyltning. 

Allmänna bestämmelser 

1 § I denna föreskrift avses med: 
- fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstax
eringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, 
- allmän plats: ett område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. 

2 § Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för allmänna platser, ansvarar 
en fastighetsinnehavare för 
1. renhållning av gångbana eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtra
fiken, 
2. renhållning av gångbana på upp t i l l tre meter utanför fastigheten då det rör sig om gågator 
och gångfartsområden, 
Om det mellan gångbanan och fastigheten ligger en grönyta eller plantering på upp t i l l 10 
meters bredd ansvarar fastighetsinnehavaren ändå för gångbanans renhållning. 

3 § I de fall gångbanan, eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafi
ken, finns innanför 
1. område 1 (se bilaga) ska renhållning vara utförd senast kl . 08.00 på vardagar och senast kl . 
10.00 på lördagar och helgdagar, 
2. område 2 (se bilaga) ska renhållning vara utförd senast kl. 09.00 på vardagar och senast kl . 
11.00 på lördagar och helgdagar. 

Vinterväghållning 

4 § Fastighetsinnehavaren ska snarast 
1. ta bort snö och is som är til l olägenhet för gångtrafiken, 
2. sanda gångbanan vid halka eller vidta andra motsvarande åtgärder, 
3. snöröja och sanda framför in- och utgångar t i l l fastigheten. 
I den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö och is bortfaller fastighets
innehavarens ansvar för gångbanan. 



5 § Fastighetsinnehavaren får inte 
1. lägga upp snö och is från fastigheten på allmän plats. 
2. lägga upp snö mot stolpar, brandposter, konstverk och tryckknappslådor vid övergångsstäl
len. 

Snövallar vid övergångsställen ska tas bort eller öppnas upp av den som orsakat vallen. 

Barmarksrenhållning 

6 § Fastighetsinnehavaren ska 
1. snarast sopa upp och föra bort sand, orenlighet, ogräs och nedskräpande föremål från gång
banan, 
2. renhålla på ett sätt som förhindrar uppkomsten av skador på befintliga möbler, utrustning 
och offentlig konst, 

3. binda dammet som uppstår vid all sådan form av renhållning. 

Ansvar, undantag 
7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter 
enligt 2-6 §§ döms t i l l böter enligt 14 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen. 
112 § gaturenhållningslagen fmns även bestämmelser om förelägganden och tvångsutförande 
på den ansvariges bekostnad. 
Gatu- och samhällsmiljönämnden kan efter skriftlig ansökan medge undantag från fastighets
innehavares skyldighet om det fmns synnerliga skäl. 
Dessa föreskrifter träder i kraft den xxxxxx 2014 då föreskrifter om gångbanerenhållning i 
Uppsala kommun av den 26 februari 1996, § 41 upphör att gälla. 
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Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har vid sitt sammanträde den 22 oktober beslutat att anta 
upprättat förslag til l lokala föreskrifter om gångbanerenhållning och sända dessa för slutgiltigt 
beslut i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I föreskrifterna har lagts t i l l krav på att fastighetsinnehavarna i centrala Uppsala ska utföra 
renhållningen före en viss tid på morgonen. Samma tider finns i föreskrifterna som Uppsala 
kommun själva har för sin renhållning. Två områden har skrivits in: ett i det innersta 
centrumet (område 1), där kraven på städning ställs högre, samt ett område utanför område 1, 
där kraven är något mildare. Avsikten med bestämmelserna är att skapa ett renare centrum 
som skapar trivsel för invånarna. 

Bakgrund 
Föreskrifterna om gångbanerenhållning har reviderats genomgripande. Lagstiftningen, där 
grundreglerna finns, har förts över från renhållningslagen (1979:596) til l lag (1998:814) med 
särsldlda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen). Mandat att 
utfärda föreskrifterna finns nu i förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 
Påföljdsparagrafer har lagts til l i föreskrifterna med hänvisning t i l l gaturenhållningslagen. 
Föreskrifterna har också ställts upp på ett pedagogiskt sätt med indelning i kapitel. Ord och 
formuleringar har valts för att göra föreskrifterna lättlästa. Fastighetsinnehavarens ansvar för 
gaturenhållning har förtydligats. Innehållsmässigt innebär dock inte förslag t i l l nya 
föreskrifter någon större förändring mot tidigare, förutom att renhållning i centram ska ske 
inom en viss tid. 
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Ärendet 
I föreskrifterna har lagts t i l l krav på att fastighetsinnehavarna i centrala Uppsala ska utföra 
renhållningen före en viss tid på morgonen Samma tider finns i funktionsbeskrivningen för 
upphandling av gaturenhållningen. Två områden har skrivits in: ett i det innersta centrumet 
(område 1), där kraven på städning ställs högre samt ett område utanför område 1, där kraven 
är något mildare. Avsikten med bestämmelserna är att skapa ett renare centrum som skapar 
trivsel för invånarna. 

Kommunens ansvar blir också fastighetsägarens ansvar 
I gaturenhållningslagen framgår vad kommunens ansvar innebär. När kommunen genom 
föreskrifterna lägger ansvaret för gångbanor och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme 
på fastighetsinnehavaren är det samma ansvar som enligt 2 § i gaturenhållningslagen. 

"2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt 
plan- och bygglagen (2010:900)och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen 
för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknandeåtgärder hålls i ett sådant 
skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses 
som med hänsyn til l förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga 
om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om 
åtgärderna ska utföras av staten som väghållare." 

Begrepp att förklara: 
1. Fastighetsinnehavare 

Ordet fastighetsinnehavare har samma betydelse som i annan lagstiftning: den som äger 
fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Det skulle bli för snävt att enbart skriva fastighetsägare. 

2. Gågator och gångfartsområden 
Fastighetsinnehavarens ansvar begränsas t i l l den yta som var gångbana före ombyggnaden. 

Det är viktigt att i olika sammanhang, och speciellt på kommunens hemsida, informera om att 
fastighetsinnehavaren har ett ansvar i liknande fall. Gångbana som fastighetsinnehavaren 
ansvarar att sköta behöver inte ligga i direkt anslutning til l fastighetsgränsen. En grönremsa 
eller plantering på upp till 10 meters bredd mellan fastighetsgränsen och gångbanan gör inte 
att fastighetsinnehavaren slipper ifrån skyldigheten. 

Påföljder 
Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas t i l l böter. Hänvisning sker därför t i l l 14 § 
gaturenhållningslagen i föreskrifternas 7 §. 

Kommunen har möjlighet att besluta om förelägganden och förbud enligt 12 § i 
gaturenhållningslagen. Hänvisning finns därför ti l l den paragrafen i föreskrifternas 7 §. 



"12 § Kommunen får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för 
att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om 
föreläggande eller förbud får vite sättas ut. 

Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad. 

Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas." 

Bilagor 
Bi l 1. Kommentar til l remissvar 
Bil 2. Ny föreskrift för gångbanerenhållning 
Bil 3. Översiktskarta 



Uppsala kommuns 
författningssamling 

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för 
Uppsala kommun; 

beslutade den 2014 

Uppsala kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av 1 § 
förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning. 

Inledande bestämmelser 

1 § Innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är 
huvudman för allmänna platser, ansvarar för renhållning av gångbana eller 
andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken enligt 
nedanstående föreskrifter. 

På gågator och gångfartsområden har, ytan upp till tre meter ut från 
husfasaden eller utanför fastighetens yttre gräns, begränsas till gångbana. En 
gångbana som ligger i anslutning till en fastighet, men avgränsas av en 
grönyta eller plantering på upp till 10 meter, som ägs av kommunen anses 
tillhöga fastighetsinnehavarens ansvar. 

2 § Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför 
fastigheten ska genom renhållnings- snöröjnings- och liknande åtgärder 
enligt 2 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen) hållas i sådant skick 
att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras. 

Särskild hänsyn ska tas till om gångbanan eller andra utrymmen utanför 
fastigheten som behövs för gångtrafiken finns centralt i Uppsala. Detaljerad 
information om gränser finns markerat på tillhörande områdeskarta, kartans 
gränser gäller före texten i denna föreskrift. 

1. Innanför området som begränsas av Munkgatan, Nedre Slottsgatan, 
Drottninggatan, Övre Slottsgatan, Skolgatan, Storgatan, S:t 
Olofsgatan, Väderkvarnsgatan, nom om Strandbodkilen, väster om 
Stationsgatan,, Bäverns gränd ska renhållning vara utförd senast 
kl. 08.00 på vardagar och senast kl. 10.00 på lördagar och 
helgdagar. 

2. Utanför området enligt punkt 1 enligt ovan men innanför området 
som begränsas av Sjukhusvägen, Dag Hammarsköldsväg, 
Artillerigatan, Villavägen, Rackarbergsgatan, Luthagsesplanaden, 
Råbyvägen, Torkeisgatan, Strandbodkilen, Strandbodgatan, och 



Hamnspången ska renhållning vara utförd senast kl. 09.00 på 
vardagar och senast k l . 11.00 på lördagar och helgdagar. 
Se bifogad karta. 

Vidare ska de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen 
och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 

3 § I denna föreskrift avses med: 
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 

5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
allmän plats: ett område som enligt en detaljplan är avsett för ett 

gemensamt behov. 

Vinterväghållning 

4 § Fastighetsinnehavaren ska snarast ta bort snö och is som är till 
olägenhet för gångtrafiken och vid halka skyndsamt sanda gångbanorna 
eller vidta andra åtgärder för motverkande av halka. 

I den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö 
och is bortfaller fastighetsinnehavarens skyldighet för gångbanan. 

Fastighetsinnehavaren får inte lägga upp snö och is, från tomt, portgång, 
infart, tak eller dylikt på allmän plats. Snö och is som av annan anledning 
ändå hamnar på allmän plats ska skyndsamt tas bort av 
fastighetsinnehavaren. 

Det är förbjudet att lägga upp snöhögar eller dylikt inom område med 
detaljplan där kommunen är huvudman för offentlig plats. 
Fastighetsinnehavare hänvisas till anvisade snötippar. Det är förbjudet att 
lägga upp snö mot stolpar, brandposter, konstverk och tryckknappslådor vid 
övergångsställen. Snövallar vid övergångsställen ska tas bort eller öppnas 
upp, av den som orsakat vallen. 

5 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för snöröjning, sändning, och 
halkbekämpning framför in- och utgång samt andra in- och utfarter till 
fastigheten. 

Barmarksrenhållning 

6 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att sopa upp, föra bort orenlighet 
och nedskräpande föremål, ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort 
sand. Renhållning ska genomföras på ett sätt som förhindrar uppkomsten av 
skador på befintliga möbler, utrustning och offentlig konst. Dammbindning 
ska ske vid all sådan form av renhållning. 

Fastighetsinnehavaren ska också vidta de åtgärder som behövs för att hålla 
gångbanan och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skick som krävs 
enligt 2 § gaturenhållningslagen. 



Ansvar, undantag 

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör 
sina skyldigheter enligt 1 - 2 §§ och 4 - 6 §§ döms till böter enligt 14 § 
gaturenhållningslagen. 

I 12 § gaturenhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden 
och om tvångsutförande på den ansvariges bekostnad. 

Kommunfullmäktige kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den 
skyldighet som annars innehavare av fastighet har, om det finns synnerliga 
skäl. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2014 då tidigare 
Föreskrifter om gångbanerenhållning i Uppsala kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 26 februari 1996, upphör att gälla. 
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