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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR GÅNGBANEREN-
HÅLLNING I NYBRO KOMMUN

Beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 1996.

Nybro kommun föreskriver följande med stöd av 19 § Renhållnings-
lagen (1979:596) och 13 a § Renhållningsförordningen (1990:984) om
åläggande för fastighetsinnehavaren om gångbanerenhållningen enligt
följande:

1 §

Fastighetsinnehavarens skyldighet

Det åligger innehavaren av fastighet inom område med detaljplan, där
kommunen är huvudman för offentliga platser, att utföra de åtgärder
som avses i 18 § första stycket Renhållningslagen i fråga om gång-
bana eller annat utrymme utanför fastigheten som behövs för gång-
trafik. (Nedan kallat gångbaneutrymme).

Med gångbaneutrymme avses det utrymme utanför fastigheten som
behövs för gångtrafik och anses ha den bredd som betingas av för-
hållandena på platsen, dock lägst en halv (0,5) meter.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket Renhållnings-
lagen den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § Fastig-
hetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas av
fastighetsinnehavaren.

2 §

Snöröjning m m

Det åligger fastighetsinnehavaren inom område med detaljplan, där
kommunen är huvudman för offentliga platser att snarast avlägsna snö
och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skynd-
samt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till mot-
verkande av halka.
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Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort
sand från gångbaneutrymmet.

Undantag är:

a Snöröjning och snöbortforsling vid behov som utförs av kommu-
nen/väghållaren. Fastighetsinnehavaren skall dock öppna och vid-
makthålla kör- och gångbaneförbindelse mellan körbana och
fastighet.

b Vissa huvudgator där kommunen/väghållaren svarar för halkbe-
kämpningen. Aktuella gator skall framgå av ajourhållen karta.

c Kombinerade gång- och cykelvägar (GCM-vägar) där kommunen/
väghållaren svarar för hela renhållningsskyldigheten inklusive halk-
bekämpningen.

d Ett område i centrala Nybro, i princip omfattande parkeringsförbuds-
zonen, där kommunen/väghållaren svarar för hela renhållnings-
skyldigheten inklusive halkbekämpningen. Området ajourföres på
karta. Fastighetsinnehavaren skall dock sköta renhållningen
inklusive trappor, in- och utfarter och dylikt.

Snö och is som tillföres gata eller offentlig plats från tomt (tak, portgång
eller dylikt) skall normalt omedelbart bortföras av fastighetsinne-
havaren. Undantag är inom parkeringsförbudszonen i centrala Nybro
där snö i begränsad omfattning (handskottning) får tillföras befintliga
plogvallar under förutsättning att detta sker innan kommunal bort-
forsling sker.

Avstjälpning av snö och is får endast ske på plats som tekniska
kontoret anvisar.

3 §

Växtlighet och nedskräpning

Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlig-
het samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande före-
mål från gångbaneutrymmet.

4 §

Överträdelse av föreskrift

Till böter döms enligt Renhållningslagen 24 § den som med uppsåt
eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § andra stycket
Renhållningslagen och 19 § Renhållningslagen som fastighetsägare.


