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Medborgarförslag - Inför en straffavgift för
fastighetsägare som inte håller efter trottoaren
framför sitt hus
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat eftersom gatuavdelningen redan har tagit
fram rutiner om hur man hanterar den här typen av ärenden.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa en straffavgift för fastighetsägare som inte
håller efter trottoaren framför sitt hus har lämnats in till kommunfullmäktige den 1
juni 2016. Det gäller träd och buskar som inkräktar på gång och cykelvägen och
snö som inte har plogats bort utanför fastigheten.
Kommunfullmäktige beslutade den 15-16 juni att överlämna medborgarförslaget
till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Gatuavdelningen får in felanmälningar från allmänheten om träd och buskar som
växer ut över gång/cykelvägar och snö som inte har plogats bort.
Rutin gällande träd och buskar
När det gäller träd och buskar som breder ut sig från den egna tomten och inkräktar
på gång/cykelbanan, så är det Plan- och bygglagens 11 kap 19 § (2010:900) som
styr hanteringen.
När buskar och träd breder ut sig över gång och cykelbanan så tvingas gående och
cyklande ut till vägbanan vilket utgör en risk för påkörning.
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en rutin som styr ärendehanteringen.
Gatuavdelningen informerar fastighetsägaren som får 4 veckor på sig att klippa sin
häck/träd. I det fall åtgärden inte är utförd överlämnas ärendet för vidare hantering
till bygglovsavdelningen och stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun, som
kan komma att utfärda vite enligt Plan- och bygglagens 11 kap 19 § (2010:900).
Rutin gällande oplogad gång och cykelväg
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När det gäller fastighetsägarens ansvar av skötseln på sin del av gång och
cykelbanan så styrs den av Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
Enligt tidigare kommunala beslut är kommunens gatunät uppdelat i A- respektive
B-gator. A-gator är i huvudsak de mest trafikbelastade gatorna.
A-gata är en gata, där gång och cykelbanan är avskild med en kantsten och gång
och cykelbanan är högre än gatuplanen.
B-gata är en gata, där en del av gatan har sammanbyggd gång- och cykelbana utan
nivåskillnad.
På A-gator ska fastighetsägaren ansvara för vinterväghållningen på gångbanan
utmed egen fastighet. På B-gata får snö och is ligga kvar. När gångtrafiken inte
hindras av snö skall dock fastighetsägaren ansvara för halkbekämpningen.
I de fall där snön inte har plogats bort på gång och cykelväg som fastighetsägaren
ansvarar för så har gatuavdelningen rätt att ploga fastighetsägaren del av
gång/cykelbanan (enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning) och skicka fakturan till fastighetsägaren. Om
problemet kvarstår så kan ärendet överlämnas till Miljöförvaltningen som är
tillsynsmyndighet för vidare hantering.
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