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Umeå kommun föreskriver följande med stöd av 3 § lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (nedan gaturenhållningslagen) och 1 §
förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning.

Inledande bestämmelser
§1
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 fastighet enligt nedanstående föreskrifter.
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit
väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.
Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten ska genom
renhållnings- och snöröjnings- och liknande åtgärder enligt 2 § gaturenhållningslagen hållas i
sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras. Vidare ska de krav
tillgogoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan
ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vinterrenhållning
§2
Det ankommer på fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet
för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbanorna eller vidta andra åtgärder
för motverkande av halka.
Snö och is, som från tomt, portgång, infart, tak eller dylikt utläggs på allmän plats ska 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. Fastighetägare hänvisas till kommunens
snötippar.
Beträffande snöröjning av gångbanor svarar kommunen för denna i den omfattning som
kommunfullmäktige föreskriver. Fastighetsinnehavare svarar själva för sandning, snöröjning
och isbekämpning framför in- och utgång samt andra in- och utfarter till fastigheten.
På gångbanor som kommunen snöröjer svarar kommunen för undanskaffande av snö och is
samt för sandning och snöupptagning.
Gångbanor som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag. Av detta följer att
fastighetsinnehavarens skyldighet enligt ovan endast gäller intill dess att gångbanorna är
tagna i anspråk som snöupplag.

Barmarksrenhållning
§3
Det ankommer på astighetsinnehavaren att sopa, föra bort orenlighet och nedskräpande
föremål, ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand.
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Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbanan
och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skrick som krävs enligt 2 §
gaturnehållningslagen.

Ansvar, undantag
§4
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter
enligt 1-3 §§ kan dömas till böter enligt 14 § gaturenhållningslagen.
I § 12 gaturenhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om
tvångsutförande på den ansvariges bekostnad.
Kommunfullmäktige kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet som
annars åvilar innehavare av fastighet, om synnerliga skäl därtill föreligger.
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