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Kommunfullmäktige 

Nr 5. 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. 

I avgörandet deltagande: 
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), ErikPelling(S), Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), 
Rickard Malmström (MP), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (L),  
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Gustaf Lantz (S), Hanna Mörck (V), Louise 
Landerholm Bill (M) 

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

Uppsala 15 april 2015 
Marlene Burwick/Astrid Anker 

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 till lokala 
föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun (bilaga 2).  

Föredragning 
Jämfört med de nuvarande föreskrifterna är den huvudsakliga förändringen i förslaget att man lagt till 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 till vad som regleras i förordning. Språket har redigerats och 
föreskrifterna har disponerats i syfte att öka läsbarheten. I övrigt överensstämmer här föreslagen 
föreskrift med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser. 



 

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 § fastighetstaxeringslagen (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 gångtrafiken, 

2. renhållning av gångbana på upp till 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 till 10 meters bredd ansvarar fastighetsinnehavaren ändå 
för gångbanans renhållning.  

3 § I de fall gångbanan, eller andra utrymmen utanför fastigheten som 
behövs för gångtrafiken, 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 till olägenhet för gångtrafiken,
2. sanda gångbanan vid halka eller vidta andra motsvarande åtgärder,
3. snöröja och sanda framför in- och utgångar till fastigheten.
I den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö och 

is bortfaller fastighetsinnehavarens ansvar för gångbanan. 
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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 övergångsställen. 
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 gångbanan, 
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 till böter enligt 14 § lagen (1998:814) 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(gaturenhållningslagen.  

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

Gatu- och samhällsmiljönämnden kan efter skriftlig ansökan medge 
undantag från fastighetsinnehavares skyldighet om det finns 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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