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Föreskrifter om gångbanerenhållning 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-21, Kf § 139 
 
Gäller från och med 2016-08-01  
 
Gemensamma bestämmelser för vinterväghållning och barmarksrenhållning 

 
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 avsatt 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 5 meters 
bredd ansvarar fastighetsinnehavaren ändå för gångbanans renhållning. 
 
I de fall markerad gångbana saknas ska renhållning av gångbaneutrymme ske till en bredd från 
fastigheten om 1,5 meter. 

 
3 § Inom områden enligt 2 § bör renhållning vara utförd enligt följande tider: 
 
I Eksjö inom ett område som avgränsas av Grenadjärgatan – Regementsgatan – Järnvägsgatan – 
Västerlånggatan senast kl. 08.00 måndag – fredag och senast kl. 10.00 lördag och helgdag. 
 
I Mariannelund inom ett område som avgränsas av Västra Storgatan – Centralgatan – Lingströmsgatan 
– Skolgatan senast kl. 08.00 måndag – fredag och senast kl. 10.00 lördag och helgdag. 
 
I övriga områden senast kl. 10.00 samtliga dagar. 
 
Vinterväghållning 

 
4 § Fastighetsinnehavaren ska snarast 
 

1. ta bort snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, 
2. sanda gångbanan vid risk för halka eller vidta andra motsvarande åtgärder, 
3. snöröja och sanda framför in- och utgångar till fastigheten. 
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I den mån kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö och is bortfaller 
fastighetsinnehavarens ansvar för den delen av gångbanan, men kvarstår i övrigt. Där markerad 
gångbana saknas ska fastighetsinnehavare halkbekämpa gångbaneutrymme om 1,5 meter från 
fastighetsgräns, eller från upplagd snövall.  
 
Fastighetsinnehavare ska hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall brunnen ligger inom 
gångbaneutrymmet. 
 
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.  
 
Soptunnor får inte placeras så att kommunens snöröjning avsevärt försvåras. 
 
Barmarksrenhållning 

 
6 § Fastighetsinnehavaren ska  

1. snarast sopa upp och föra bort sand, orenlighet, ogräs, löv och nedskräpande föremål från 
gångbanan,  

2. renhålla på ett sätt som förhindrar uppkomst av skador på befintliga möbler, utrustning och 
offentlig konst, 

3. binda damm som uppstår vid all sådan form av renhållning. 
 
Fastighetsinnehavare får sopa ut vintersandningssand i gatuutrymmet inför kommunens årliga 
sandupptagning. 
 
Fasta ämnen som sten, grus, skräp, löv och annan växtlighet får inte sopas eller spolas ned i 
rännstensbrunnar. 
 
Ansvar, undantag 
 

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 – 6 
§§ döms till böter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning. I 12 § i denna lag finns även bestämmelser om förelägganden och tvångsutförande på den 
ansvariges bekostnad.  
 
Eksjö kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, kan efter skriftlig ansökan medge undantag från 
fastighetsinnehavares skyldighet om det finns synnerliga skäl.  
 

 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2016-08-01 då föreskrifter om gångbanerenhållning i Eksjö kommun 
antagna av kommunfullmäktige 1995-12-14, § 228, upphör att gälla. 
 
 
 
 
 
 


