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Beslut och föreskrifter om gångbanerenhållning
Kommunfullmäktige i Lindesberg har 951218 fattat följande beslut och antagit följande före-
skrifter om gångbanerenhållning med stöd av 19 § renhållningslagen och § 13 renhållnings-
förordningen.

Det åligger innehavaren av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är
huvudman för allmänna platser, att svara för renhållningen 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 § 18, 1 st renhållningslagen 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.

I enlighet härmed ankommer det på fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som
är olägenhet för gångtrafiken och vid halka skyndsamt sanda gångbanorna eller vidta andra
åtgärder till motverkande av halka. Skyldigheterna som avser vinterskötseln gäller inte
fastighetsägare utmed väg 859, (Köpingsvägen), väg 860, (gamla R60 genom Lbg, tätort),
samt området i centrala Lbg, som begränsas av järnvägen, Sundsbron och Prästbron.
Fastighetsinnehavarnas skyldighet att hålla gångbanan ren från snö bortfaller i den mån
kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Det ankommer vidare på fastighetsinnehavaren att sopa, att föra bort orenlighet och ned-
skräpande föremål, att ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand.

Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbanan
och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skick som krävs enligt § 18, 1 st renhåll-
ningslagen.

Skyldigheterna gäller inte, om åtgärderna skall utföras av staten som väghållare.

Kommunstyrelsen kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet som annars
åvilar innehavare av fastighet, om synnerliga skäl därtill föreligger.


