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Lokala föreskrifter för gaturenhållning i
Trollhättans kommun
Med stöd av 3 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning meddelar kommunfullmäktige följande lokala
föreskrifter för gaturenhållningen i Trollhättans kommun.

Definition
1§
Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som enligt
1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
fastighetsägare.

Gångbanerenhållning m.m.
2§
Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där Trollhättans Stad
är huvudman för allmänna platser skall, ifråga om gångbanor eller andra
utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de
åtgärder som Trollhättans Stad har att svara för enligt 2 § första stycket lag
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med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. (Se
anmärkning nedan.)

3§
Som gångbanerenhållning räknas rengöring såsom sopning, bortförande av
nedskräpande föremål, borttagande av ogräs, snöröjning, halkbekämpning
och liknande åtgärder samt upptagning av sand eller stenflis som lagts på för
att motverka halka på gångutrymmen enligt 6 §.

4§
Innehavare av fastighet svarar för gångbanerenhållning intill fastigheten på
gångbanan eller max 3 meter från fastighetsgräns.
Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik
skall det erforderliga utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,0 meter från
fastighetens tomtgräns, dock ej inräknat rännsten eller dylikt.
Till gångbana räknas trappa. Del av gångbana, som upplåtits till och utmärkts
som allmän parkeringsplats, räknas som körbana.
Om gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken är beläget mellan två
fastigheter åligger det respektive fastighetsinnehavare att fullgöra
renhållningsskyldigheten till lika andel av gångbana eller annat utrymme för
gångtrafiken inom 3 meter från fastighetens gräns.
För hörnfastighet omfattar renhållningsskyldighet även gångutrymmets
krökning längs fastighetens gräns enligt ovan intill dess förlängningen av
renhållningsgränserna träffas.

5§
Innehavare av fastighet skall snarast undanskotta eller bortföra snö och is som
är till olägenhet för gångtrafiken. Snö och is från gångutrymme får skottas och
läggas upp utmed körbana eller rännsten, dock får inte gatu- eller
rännstensbrunnar övertäckas. Snö och is från fastighet får däremot inte
skottas ut eller läggas på gata, gångutrymme eller parkmark utan skall
hanteras inom fastigheten eller forslas bort. Vid halka skall gångbana eller
annat utrymmer för gångtrafiken beströs med sand eller stenflis.
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Det ankommer även fastighetsinnehavare att bortföra snö och is som skottats
eller rasat ned från tak, balkonger etc. från gångbana eller annat utrymme för
gångtrafiken.
Snö från körbana som av staden plogats upp på gångutrymme bortforslas av
Trollhättans Stad i den mån så bör ske och för att bereda gångtrafiken
framkomlighet.

6§
Halkbekämpning bör ske med sand eller krossmaterial. Salt eller andra
kemiska medel bör undvikas. För att förhindra ihopfrysning av sand eller flis
får dock salt inblandas.

A- och B-gator
7§
För att minimera snöbortforsling och i stället låta snön smälta naturligt låter
Trollhättans Stad i möjligaste mån snön ligga kvar upplogad utmed gatu-nätet.
Gatunätet uppdelas då i A- respektive B-gator.
A-gator
Gator där snön plogas i en sträng mellan gata och gångbana (gångutrymme)
och där fastighetsägaren svarar för snöskottning och sandning av gångbana
(gångutrymme).
B-gator
Gator där snön plogas i en sträng närmast fastighetsgränsen och där
fastighetsägaren befrias från snöskottningen, som då utföres av Trollhättans
Stad, men där fastighetsägaren ansvarar för erforderlig halkbekämpning på ca
1,0 meter bredd utanför snösträngen.
A- och B-gator framgår av förteckning som beslutas och à-jourhålles av
Byggnads- och trafiknämnden.
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Växtlighet utmed fastighet
8§
Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid
tomtgräns såsom buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande
skrivningar skall fri höjd för växtlighet vara 2,5 meter över gångbana, 3,2
meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. Växtligheten får inte
inkräkta på gång- eller vägbredd eller skymma hållplatser och hållplatsskyltar

Tillsyn
9§
Tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av Byggnads- och
trafiknämnden.

Ansvarsbestämmelser m.m.
10 §
Byggnads- och trafiknämnden får besluta om föreläggande och förbud samt
bestämma om vite som behövs i ett enskilt fall för efterlevnad av lag
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.
Om föreläggande eller förbud inte efterlevs får Byggnads- och trafiknämnden
låta vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad. Nämnden kan då bestämma
att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

11 §
Byggnads- och trafiknämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter
om det kan ske utan påtagliga olägenheter på platsen eller åsidosätter
människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän trevnad.

12 §
Byggnads- och trafiknämndens beslut enligt dessa föreskrifter kan överklagas
till länsstyrelsen.
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Anmärkning
I 2 § första stycket lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning stadgas följande: ” På gator, torg, parker och
andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10) och för vilken kommunen är huvudman, ansvarar
kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande
åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors
hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på
platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om
åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.”

