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1§ INLEDANDE BESTÄMMELSER
Föreskrifter om gångbanerenhållning med stöd av Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman
för allmänna platser, att svara för renhållning av gångbana och annat för gångtrafiken
erforderligt utrymme utanför fastigheten enligt nedanstående föreskrifter.
Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten skall genom
renhållnings-, snöröjnings-, och liknande åtgärder enligt 2§ i ovanstående lag hållas 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 trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet.
2§ BARMARKSRENHÅLLNING
Det åligger fastighetsinnehavaren att föra bort orenlighet och nedskräpande föremål, att ta
bort ogräs samt att sopa upp och ta bort sand på gångbana utanför fastigheten.
3§ VINTERRENHÅLLNING
Snö och is från tomt, portgång, infart, tak eller dylikt, som utlägges på allmän plats, skall
genom fastighetsägarens försorg därifrån skyndsamt undanskaffas.
Det är förbjudet att anbringa snötippar eller dylikt inom område med detaljplan där
kommunen är huvudman för offentlig plats. Fastighetsägare hänvisas till kommunens
snötippar.
Beträffande snöröjning av gångbanor svarar kommunen för denna i den omfattning som
kommunfullmäktige föreskriver. På gångbanor som kommunen snöröjer svarar kommunen
för undanskaffande av snö och is samt för sandning och sandupptagning.
Gångbanor som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag.
4§ TRÄD OCH BUSKAR
Träd och buskar på fastigheter skall planteras och skötas så att de inte hindrar trafiken. Träd
och buskar får inte växa in på gång-, cykel-, och/eller körbana. Om något händer på grund av
skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det fastighetsägaren
som är ansvarig. Kommunen har, om den är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar
om de medför olägenhet, på fastighetsägarens bekostnad.
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Det skall vara fri sikt i korsningar och vid utfarter. "Tomter skall, oavsett om de har tagits i
anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall
begränsas" (Plan- och bygglagen 3 kap 17 §). Följande bestämmelser gäller för
fastighetsägare:
Du som har utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i
en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
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Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Det skall vara en fri höjd om minst 2,5 meter ovanför gångbana,
minst 3,2 meter ovanför cykelbana samt minst 4,6 meter ovanför körbana.

5§ ANSVAR, UNDANTAG
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt
dessa föreskrifter kan dömas till böter enligt 14§ lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
Kommunfullmäktige kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet om
gångbanerenhållning som annars åvilar innehavare av fastighet, om synnerliga skäl därtill
föreligger.

___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006 då föreskrifter om gångbanerenhållning enligt
renhållningsordning för Robertsfors kommun 1997-09-01 upphör att gälla.
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