
DITT ANSVAR 
STRÄCKER SIG 

LÄNGRE ÄN 
DU TROR.

10 METER LÄNGRE 
FAKTISKT.

I lagboken kan du läsa följande om de skyldigheter du

har som fastighetsägare: ”Tomter ska skötas så att

betydande olägenheter inte uppkommer för omgivning-

en och trafiken. Risken för olycksfall ska begränsas.”

Dessutom finns det regler för gaturenhållningen:

”Innehavare av fastighet svarar för renhållning till en

sträcka om högst 10 meter utanför fastigheten räknat

vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Detta gäller även

om park, plantering eller annan anläggning finns mellan

fastighet och gångbana eller annat utrymme för gång-

trafiken. Som gaturenhållning räknas gaturengöring

såsom sopning, bortförande av nedskräpande föremål,

borttagande av ogräs, snöröjning och liknande åtgärder

samt upptagning av sand eller stenflis som påförts för

att motverka halka på gångutrymmen.”

Så här säger lagen:

För ytterligare information gå in på www.skottaloss.nu

eller kontakta Trafikkontorets kundtjänst på tel 031-15 00 17

e-post 150017@goteborg.se 

Miljöförvaltningen tel 031-61 26 10

Det är Trafikkontoret som bl a ansvarar för skötseln av stadens gång- och cykelbanor. 

Miljöförvaltningen har tillsynsansvaret över skötseln.



Du kanske redan visste det här, men enligt

lag ansvarar du för gångbanan som ligger

inom 10 meter från tomtens/fastighetens

gräns. Det innebär bland annat att du

måste skotta och sanda när det snöar 

så att ingen halkar och slår sig.

Hälsningar från oss på Trafikkontoret 

och Miljöförvaltningen!

DETTA ÄR DITT ANSVAR:
Gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan

fastigheter. Dygnet runt, sommar som vinter. När gångbana saknas

och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det

särskilda regler – då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomt-

gräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt

anslutning till gångbanan (det kan t ex finnas en gräsmatta eller

plantering emellan) så har du ansvar för gångbana som ligger

inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Som fastighetsägare underlättar det om du har möjlighet att i

samband med snöskottning göra en öppning i snövallen innan den

frusit fast. Detta kommer kommunen också göra, då vi bär ansvaret,

men om vi hjälps åt blir tillgängligheten till fastigheten mycket bättre.

Så att t ex de som tömmer soporna lättare kommer in och ut. Eller

hyresgästerna för all del.

BÄSTE FASTIGHETSÄGARE! DETTA ÄR INTE DITT ANSVAR:
Har du en busshållplats eller spårvagnshållplats direkt utanför din

fastighet så kan du med varm hand lämna över den till kommunen

som sköter väghållningen. Vi sköter vinterväghållningen på alla

hållplatslägen. 

Om Trafikkontoret har plogat en gata, där gångbana

saknas, och placerat snövallen på den bredd (1,2 m)

som fastighetsägaren ansvarar för, tar Trafikkontoret

över ansvaret tills snön är borta.
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tomtgräns
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10 meter
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kommunal  gräsmatta / plantering

skottas och sandas
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